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هناقشاع همانرفس 

باتک تاصخشم 

 - 1341 یلع ، یججح ، هسانشرس : 

. یججح یلع  / هناقشاع همانرفس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1389 رئاز ، تاراشتنا  ، مق هسدقم  هناتسآ  مق : رشن :  تاصخشم 

5/11×5/16 س م. 88 ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 

.33 هر ؛)  ) ییابطابط همالع  ینآرق  فراعم  مولع و  هدکشهوژپ  تسورف : 

 : لایر 0-116-180-964-978  10000 کباش : 

تارطاخ  - -- 1341 یلع ، یججح ، عوضوم : 

اه همانرفس  عوضوم : 

تحایس ریس و  دهشم --  عوضوم : 

( هر ) ییابطابط همالع  ینآرق  فراعم  مولع و  هدکشهوژپ  هدوزفا :  هسانش 

ش86 ح3 1389  / DSR2121 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/882 ییوید :  يدنب  هدر 

2801575 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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هدکشهوژپ همدقم 

... ﴾. موقا یه  یتلل  يدهی  نارقلا  اذه  نا  ﴿

گنـس حیبست  رمقلا و  قش  نوچ  یلعف  تازجعم  ربارب  رد  مدرم  عون  رگا  تسا ، دیواج  هزجعم  نیرتگرزب  تسا و  يزاس  ناسنا  باتک  نآرق 
ناملاع دننکیم ، رارقا  فارتعا و  دوخ  یناوتان  زجع و  هب  هتفرگ و  نادند  هب  بجعت  تشگنا  ناگدرم  ندرک  هدنز  ناضیرم و  يافـش  هزیر و 
دننک و یم  هدجس  شتسرپ و  ارنآ  يادخ  هداتفا و  كاخ  هب  تسا   � متاخ ربمایپ  یلوق  هزجعم  هک  میرک  نآرق  ربارب  رد  ناگتخیهرف  و 
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«. عوطا هیلعفلل  ماوعلا  هیلوقلل و  صاوخلا   » هک دنتسه  نآ  يایوگ  هدرک و  يراج  نآرق  تمظع  ربارب  رد  لد  بلق و  زا  قوش  کشا 

هدوبن ای ...  هفرـص  یملع و  تازجعم  هب  نآرق  زاجعا  درکیور  نیرتمهم  اما  تسا  راکـشآ  تغالب  تحاـصف و  رد  هچرگ  نآرق  زاـجعا  هجو 
بطق دمآرـس و  تانئاک و  رخف  هک  تسا  هدروآ  دیدپ   � ریما ترـضح  نوچ  يدرف  ینآرق ، تیبرت  تسا و  يزاس  ناسنا  باـتک  نآرق  هکلب 
زگره زگره و  دومن ، وجتسج  یهلا  تافص  ءامـسا و  یفرعم  یـسانشادخ و  رد  نآ و  دنلب  فراعم  رد  دیاب  ار  نآرق  زاجعا  تسا ، هللا  ءایلوا 
فراع ملکتم و  فوسلیف و  همه  نیا  دـسر  یمن  نآرق  هیاپ  هب  تسا  هللا  ءایلوا  ياهوزرآ  هبعک  لامآ و  تیاغ  هک  دـیحوت  ضرعم  رد  یباتک 

. دنا هدروآ  دورف  میظعت  رس  نآ  ربارب  رد  همه  دنتسه و  هدوب و  نآرق  هرفس  راوخ  هزیر  همه  دنا و  هدمآ  خیرات  لوط  رد 
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یلو ترـضح  زا  تناعتـسا  اب  لاعتم و  دـنوادخ  تیانع  لضف و  اـب   � یئابطابط همالع  ینآرق  فراـعم  مولع و  هدکـشهوژپ  اتـسار  نیمه  رد 
ياه هنیمز  نارظن  بحاص  نامجرتم و  نافلوم و  ناـققحم ، بذـج  فدـه  اـب  هک   � هموصعم همطاف  ترـضح  تاـمارک  وترپ  رد  رصع � و 

قیقحت شهوژپ و  روظنم  هب  یمالسا  يروهمج  دنمهوکش  بالقنا  دوجوم  ياه  تیفرظ  زا  هدافتـسا  تهج  ینآرق  فراعم  مولع و  فلتخم 
ناـققحم و تـیبرت  یقیقحت و  یملع و  ياـه  شهوژپ  بـتک و  نیودـت  مـیرک ،  نآرق  يـالاو  فراـعم  نییبـت  جــیورت و  ینآرق ،  موـلع  رد 

شهوژپ دیدرگ و  سیسأت  لاس 1388  رد   � هموصعم همطاف  ترضح  هسدقم  هناتـسآ  طسوت  ینآرق  مولع  فلتخم  ياه  هزوح  رد  ناسردم 
. تسا هداد  رارق  دوخ  تّمه  ههجو  ار  دمآ  زور  ياه 

شالت اب  تامحز و  هک  هدوب  هسدقم  هناتسآ  مظعم  تیلوت  ینیمخ  يدوعسم  هللا  ۀیآ  ترضح  هنیرید  فادها  زا  هک  هدکشهوژپ  نیا  سیسأت 
ماجنا هب  ناشیا  هناّدجم  ریگ و  یپ 
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ندیشخب ناماس  رد  هک  رضاح  رثا  هدنسیون  زا  تسا  مزال  اجنیا  رد  دراشفیم . یمرگ  هب  ار  هصرع  نیا  ناققحم  یهمه  تسد  نونکا  دیسر و 
. منک رکشت  هنامیمص  دناهتشاد  ناوارف  شالت  رضاح  رثا 

هدکشهوژپ سیئر 

یئابطابط � همالع  ینآرق  فراعم  مولع و 

يدباع دمحا 
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همدقم

. تسناد يزاب  قشع  قیال  ارم  تشاک و  مدوجو  رد  ار  قشع  هکنآ  مان  هب 

هچ و  دومنیم . یلاس  میارب  نآ  ۀـظحل  ره  هک  شبیـشن  زارف و  همه  نآ  اب  رمع  تشذـگ  دوز  هچ  هک  هشیدـنا  نیا  رد  مدوب و  هتـسشن  يراـنک 
نم اب  هراومه  هک  ياههلا  زا  يرود  كاندرد . قارف  دوب و  روآ  يداش  میارب  لاصو  تاظحل  نآ  ۀمه  هک  مدینـش  مدید و  هچنآ  تفر  رایـسب 

هب يرمع  مدوب و  شیوخ  یهاوخ  هدایز  لابند  هتشگ و  قرغ  یناف  راید  رد  وا ، زا  لفاغ  نم  دناوخ و  یم  شیوخ  يوس  هب  ارم  دوب و 
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هرطاخ تاظحل  دای  هب  مرگنیم  هک  ار  مایا  رذگ  . دزات یم  يرارف  بسا  نوچ  دور و  یم  يراهب  ربا  نوچ  مایا  هک  یلاح  رد  متشاذگ ، نآ  ياپ 
. تساجرب اپ  رمع  رخآ  ات  نآ  ةرطاخ  یلو  تشذگ ، هک  ییاهزور  متفایم ، يزیگنا 

ار همه  مروآرد و  ریرحت  ملق  هب  ار  نآ  متـسناد  مزال  شیوخرب  هک  تسود  هاگلزنم  هب  ناتـسود  اب  هارمه  دوب  يرفـس  تارطاخ  نیا  زا  یکی 
. مزاس نامهیم  نآ  ۀظحل  هظحلرد 

اطع فطل و  تسوا و  طقف  تسه  هچره  و  تسوا . تیافکاب  ناتـسد  رد  مدوجو  تسوا و  زا  مراد  هچ  ره  هک  تسود  ترـضح  ماـن  هب  سپ 
. تسوا يوس  هب  نامهار  هک  میتسه  ییارقف  ام  تسوا و  يوس  زا 

رد ام  دـیناشک  یم  شیوخ  يوس  هب  ار  ناگدـننیب  مشچ  رهـش ، ياه  غارچ  هدـینارتسگ و  اج  همه  رب  ار  دوخ  رتچ  یکیراـت  هک  ماـگنه  بش 
یم يرگ  هولج  فلع  بآ و  یب  نابایب  نایم  رد  ابیز  یـسورع  دـننام  رهـش  درک . یم  يزاون  مشچ  هک  میدوب  يرظانم  رگ  هراظن  هوک  يـالاب 

هب اهمشچ  درک و 
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رد هک  ییاه  يدـیلپ  زا  دـنیب و  یم  دراد و  تسود  ار  نآ  طقف  یهاوخ  ییابیز  فصو  رطاخ  هب  ناـسنا  هک  تفر  یم  شیاـبیز  رظاـنم  يوس 
. دنامیم لفاغ  تسویپ ، یم  عوقو  هب  نآ  ياج  ياج 

تـصرف نیا  زا  دـییآ  یم  اـههچب  تخاـس . شیوخ  هجوتم  ار  همه  دـمحا  يادـص  هک  دوـب  هتـشگ  یلوتـسم  اـج  همه  رب  توکـس  يا  هظحل 
یضار ما و  هتشگ  لایع  تسب  اپ  هک  منک  هچ  هراچیب  نم  سپ  متفگ : میورب ، یترایز  یحیرفت  رفس  کی  هب  مه  اب  هدرک و  هدافتسا  يدّرجم ،

هک دـیتسه  امـش  نیا  موریم  نازیخ  ناتفا و  ما و  هتـسب  اپ  تسدرب و  نامـسیر  هک  هلاـن  اـیند  کـی  دـهاوخ و  یم  هیرگ  هربوت  کـی  وا  ندرک 
. شیوخ يدازآ  هب  هّرغ  دیا و  هدوسآ 

هدرک هک  یجاودزا  لباقم  رد  وت  دریگب ، ناوارف  دزم  یلو  دنکن ، يراک  ناسنا  دوشیمن  تسا . گرزب  راک  لباقم  رد  دایز  دزم  تفگ : دمحا 
نید ای  فصن  تایاور  قبط  يا 
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. يرخب ناج  هب  مه  ار  نآ  تالکشم  دیاب  لاح  يا . هدروآ  تسد  هب  ار  دوخ 

يارب مه  هب  رفن  ود  ندـناسر  لـثم  تسا . هتفرگ  رظنرد  شیارب  دزم  مه  ردـق  نیا  هـک  دراد  یپرد  یبـقاوع  هـچ  جاودزا  دـنادیم  دوـخ  ادـخ 
تسام و سناش  زا  نیا  دوب و  رای  ام  اب  تخب  دـنیوگیم  یـشوخ  نامز  رد  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  دزم  نیا  دراد و  باوث  ردـقچ  هک  جاودزا 

یتح دراد  همادا  گرم  نامز  ات  هلان  نیرفن و  نیا  تشاذگ و  ام  هساک  رد  ار  یتفوک  هچ  دنک ، راک  هچ  ار  ینالف  ادـخدنیوگیم  دـش  دـب  رگا 
زاب ار  شـشوگ  مشچ و  دوخ  دـیاب  ناسنا  تشاد و  يریخ  تین  طقف  وا  هک  نیا  زا  لفاغ  دـنهدیم  همادا  ار  ریخ  رکذ  هثرو  مه  گرم  زا  دـعب 

. ددنب راک  هب  ار  شیوخ  لقع  دنک و 

یکی نم  هک  مینک  یم  اوق  دیدجت  میراذـگیم و  نام  هتـسخ  باصعا  رب  یمحرم  يراکیب  ةزور  دـنچ  نیا  رد  تسا ؛ یبوخ  رظن  تفگ : اضر 
. ماهتسخ رایسب 

میورب دییایب  تفگ  یم  یکی  داد  یم  يرظن  سک  ره 
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بناج زا  يرفـس  میورب . دهـشم  هب  لامـش  سولاـچ و  هار  زا  هک  دـش  نیارب  رظن  هرخـالاب  ناهفـصا . میورب  هن  تفگیم  يرگید  سابعردـنب .
. ردارب يوس  هب  رهاوخ 

هک درکن  رثا  مداد  رس  هلان  هآ و  هچ  ره  مدش . ورهبور  يو  دیدش  تفلاخم  اب  هک  مدرک  حرطم  مناخ  اب  ار  عوضوم  هناخ ، هب  تعجارم  زا  دعب 
دوـش و زاـب  میارب   � اـضر ماما  اقآ  یـسوباپ  يارب  یهار  دـیاش  ات  متـساوخ  ددـم  ناـنآ  زا  و  هتـشگ ،  � تیب لها  هب  لـسوتم  هرخـالاب  درکن .

. انیب يو  حیرض  هب  مناگدید 

یکاس لخاد  عمج و  ار  هیثاثا  بابـسا و  رت  مامت  هچ  ره  تعرـس  اب  هتـشگ  مار  لایع  هک  مدرک  ساسحا  مدش ، رادـیب  باوخ  زا  یتقو  حـبص 
رود زا  مدـش . راپـسهر  دـمحا  هناخ  يوس  هب  ناود  ناود  متخیرگ و  هکلهم  زا  رد  مد  یظفاحادـخ  کی  اب  ناوارف  باتـش  اب  مدرک و  باترپ 

. دوب هدروآ  ار  شنیشام  مه  یلع  دنا و  هدش  عمج  دمحا  هناخ  يولج  همه  مدید 

ات لخاد  دییایب  هقیقد  دنچ  اههچب  تفگ : دمحا  ردام 
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تیلاعف رفس  تامدقم  ندرک  مهارف  يارب  ار  یتعاس  هدش و  رادیب  دوز  حبص  هک  نم  دیتفیب . هار  دعب  دیشونب و  ياچ  هدرک ، تحارتسا  یمک 
. مدش دراو  همه  زا  رتدوز  هتساوخ  ادخ  زا  مدوب  هدرک 

ياعد بل  ریز  دیشک  یم  نییاپ  هب  الاب  زا  هناچ  ریز  ات  یناشیپ  يالاب  زا  ار  بآ  هک  هنوگنامه  دوب . نتفرگ  وضو  لاح  رد  دمحا  لزنم ، لخاد 
: تفگیم دناوخ و  یم  ار  هبوت 

يرهاظ هچ  هدب  رارق  كاپ  ياهناسنا  هرمز  رد  ناگدننک و  هبوت  زا  ارم  ایادـخ  راب   ، (1)« نیرهطتملا نم  ینلعجاو  نیباوتلا  نم  ینلعجا  مهّللا  »
. ینطاب هچ  و 

. دشخبیم الج  ار  حور  دیاز و  یم  ار  اه  كرچ  تسا  نیرتهب  يزیمت  يارب  وضو  يرآ 

یکی تخیر . تسار  تسد  رب  بآ  تشم  ود  دمحا 

ص 25. ج 3 ، بیذهتلاو ، ص 16 ؛  ج 3 ، یفاک ، لوصا  - 1
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يراق ییوگ و  وت  ار . پچ  تسد  روطنیمه  دیشکیم و  تسد  ار  ناتشگنا  رـس  ات  جنرآ  زا  راب  ره  بابحتـسا و  يارب  يرگید  بوجو و  يارب 
. دز یم  جوم  شنورد  رد  ییافص  دوب و  امرف  مکح  شحراوج  اضعا و  رب 

شیاه هنوگ  زا  ناشخرد  يدیراورم  نوچ  بآ  تارطق  نآ . یگدمآرب  ات  تشگنا  زا  اپ ، ود  حسم  دعب  دیشکیم و  رس  حسم  تسار  تسد  اب 
ناشخرد و هرهچ  دربیم . نامـسآ  جوا  هبو  درک  یمدـنلب  نیمز  زا  ار  یکلم  شاهرطق  ره  زا  دـنوادخ  ییوگ  داـتفایم . نیمز  هب  دـیطلغ و  یم 

یبوخ هب  نامیا  رون  هک  دادیم  ینورد  زا  ربخ  شرهاظ  يافص  ییوگ  درکیم . مارآ  ار  یسک  ره  داد و  یم  افص  هتسخ  ياهلد  هب  شا  ینارون 
. دوب هتسارآ  ار  نآ 

. دوب وضو  اب  اـج  همه  هشیمه و  دومنیم و  تبظاوم  نآرب  هشیمه  هک  دـشاب  یبش  زاـمن  هنابـش و  ياـه  تداـبع  رطاـخ  هب  تینارون  نیا  دـیاش 
. دنادرگ یم  دایز  ار  يزور  هرهچ و  تینارون  هدش و  دیکأت  نآرب  هک  یبحتسم  يوضو 
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. دش رید  هک  روخب  ار  ياچ  يا  هدش  هریخ  ارچ  تفگ : اضر  هک  مدوب  راکفا  نیا  رد 

. دشاب هتشاد  دوجو  یمرحمان  اج  نیا  دیاش  دشکیم ، كرس  هناخ  هشوگ  هشوگ  هب  دوریم و  هار  ردق  نیا  ارچ  یلع  تفگ : دیمح 

؟ هچ ینعی  یعاضر  ردارب  تفگ : اضر  دنا . یعاضر  ردارب  دمحا  اب  یلع  متفگ :

نداد ریش  راب  ره  نیب  هک  يا  هنوگ  هب  دهد  ریـش  هبترم  ای 15  زور  هنابـش  کی  ار  يرگید  ۀچب  هدـیئاز  هچب  شرهوش  زا  هک  ینز  رگا  متفگ :
تـشوگ كدوک  نیا  ندب  هب  ریـش  نآ  زا  هک  يروط  هب  راب  کی  زور  دنچ  یلو  دـهدب ، ریـش  هام  دـنچ  هک  نیا  ای  دروخن و  يرگید  ياذـغ 

ار ریـش  هک  نیا  هن  دروخب  ریـش  نز  ۀنیـس  زا  دشاب و  هتـشاد  لاس  ود  ریز  كدوک  هک  نآ  طرـش  هب  تسوا ؛ دوخ  دنزرف  لثم  هچب  نیا  دیورب 
، همع ومع ، گرزب ، ردام  گرزبردپ ، نادنزرف و  رهوش و  وا و  هب  كدوک  تروص  نیا  رد  دنزیرب . وا  ناهد  رد  دنشودب و 
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. تسوا دوخ  ۀچب  لثم  كدوک  نیا  دوشیم و  مرحم  وا  یئاد  هلاخ و 

!؟ دتفا یم  یقافتا  هچ  دهدب  ریش  ار  شرتخد  ۀچب  ینز  رگا  یناد  یم  بلاج ! زیچ  کی  لاح 

و دـهدب . ریـش  تسا  رگید  نز  زا  هک  ار  شداـماد  ۀـچب  رگا  نینچمه  دنتـسین . رهوش  نز و  رگید  دوـش و  ادـج  شرتـخد  زا  دـیاب  شداـماد 
اه لاـس  زا  دـعب  ینک و  جاودزا  ینز  اـب  تسا  نکمم  نوچ  یناوخب  لـئاسملا  حیـضوت  رد  تدوـخ  دـیاب  هک  دراد  یبلاـج  لـئاسم  ندادریش 

هچب تنز  ای  تسا  هدوب  لطاب  جاودزا  لوا  زا  نوچ  دیوش . یم  ادج  مه  زا  هدادـن  قالط  يدرک و  یم  جاودزا  وا  اب  دـیابن  ًالـصا  هک  یمهفب 
. دیوش یم  ادج  مه  زا  نداد  ریش  درجم  هب  نوچ  ینام ، یم  نز  یب  دهد و  یم  ریش  ار  يا 

همه دنپسا  يوب  میدرک . روبع  تشاد  تسد  رد  دمحا  ردپ  هک  ینآرق  ریز  زا  یکی  یکی  رد  رانک  رد  همه  دعب  یقیاقد 
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. میداتفا هار  هب  هناناج  یلع  ای  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب  کی  اب  میدش و  نیشام  راوس  یکی  یکی  دوب  هتفرگ  ار  لحم 

! تسیچ دنپسا  ندرک  دود  نآرق و  ریز  زا  ندش  در  تمکح  ممهفیمن  نم  تفگ : دیجم 

حور نآرق  رگم  دیـسرپب  دیاش  میـشاب . دـنوادخ  فاطلا  هیاس  ریز  نآرق و  هانپ  رد  هک  نیا  ینعی  نآرق  ریز  زا  روبع  مسر  داد : باوج  دـمحا 
ندوب ادـخ  دای  نیمه  تسا . سدـقم  ياهزیچ  روآ  دای  یعون  هب  یلو  درادـن  حور  نآرق  هک  تسا  نیا  باوج  میـشاب  وا  هانپ  رد  ام  هک  دراد 

. میشاب ادخ  هانپ  رد  ام  هک  دوشیم  ثعاب 

زیچ همه  دننز و  یم  کین  لاف  بوخ  ياه  ناسنا  ًالومعم  هک  کین  لاف  یکی  تسا : عون  ود  رب  لاف  هک  میوگب  دیاب  مه  دنپـسا  دروم  رد  اما 
ًالومعم دننز و  یم  تشرس  دب  ياهناسنا  نیقفانم و  رافک و  ًالومعم  هک  دب  لاف  يرگید  دننیبیم  فیرـش  ار  همه  دننکیم و  تشادرب  بوخ  ار 

ياج هب  تسا و  يروش  مشچ  مخز و  مشچ  زا  زیهرپ  يارب  دنپسا 
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زرح رتشگنا  ندومن و  ادخ  رب  لکوت  ندرک و  اعد  نداد و  هقدص  زین  درک و  هدافتسا   (1) ... ﴾ اورفک نیذلا  داکی  نا  ﴿ و  هیآ زا  دوشیم  دنپسا 
رب درب  یم  نیب  زا  ار  نادرم  دیفـس  ياـه  لوـبلگ  یکـشزپ  رظن  زا  تسا و  مارح  نادرم  يارب  ـالط  یلو  ندرک . تـسد  هـب  هزوریف  قـیقع و  و 

مینادن و ام  هچ  رگا  دراد  یتمکح  یمارح  لالح و  ره  سپ  تسا  بحتـسم  یعرـش  رظن  زا  تسا و  زاس  لوبلگ  وا  يارب  الط  هک  نز  سکع 
. دشاب هدرک  عضو  مکح  دوخ  عفن  هب  دنوادخ  هک  نآ  هن  تسا  نامدوخ  رطاخ  هب  ماکحا  همه 

ییاهالب يروش  مخز و  مشچ  زا  اـهناسنا  یتح  تسه  مه  نآرق  رد  یلب  داد : باوج  دـمحا  دراد ؟ تیعقاو  يروش  مشچ  رگم  دیـسرپدیجم :
ًالثم هدش ؛ دایز  هنافسأتم  عماوج  یضعب  رد  هک  تفرگ  هابتشا  تافارخ  اب  دیابن  ار  اه  نیا  هتبلا  دنریمیم . نآ  تلع  هب  هاگ  دیآیم و  ناشرـس  هب 

اکیرمآ رد 

ۀیآ 51. ملق ، هروس  - 1
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زا هک  يروس  هبنـشراهچ  زین  و  امیپاوه . هرامـش 13  یلدنـص  نینچمه  تسا ، سحن  دنیوگیم  دنراد و  یم  هگن  یلاخ  ار  نامتراپآ  هقبط 13 
. لقع یهاگ  تسا و  هفارخ  راک  نیا  دیوگ  یم  ام  هب  عرش  یهاگ  لقع ؛ عرش و  دیمهف  هار  زا 2  دوشیم  ار  نیا  تسام و  ۀعماج  تافارخ 

هک تشاد  ییاه  یگتسبلد  سک  ره  دوب . تخـس  رهـش  نیا  زا  ندنک  لد  ییوگ  وت  دندوب . هتفر  ورف  قیمع  یتوکـس  رد  همه  میداتفا . هار  هب 
هناـخ ینما  لـحم  رد  رگید . يداو  هب  يداو  نیا  زا  تسا  يرفـس  نیا  هک  مدوـب  هشیدـنا  رد  دوـخ  اـب  دـیناشکیم . دوـخ  يوـس  هب  ار  شرکف 

ياو راتفرگ  توکس  هب  میا و  هدش  قرغ  رکفت  رد  هنوگ  نیا  همه  نیا  اب  میراد . تشگزاب  هب  دیما  میوریم و  ترایز  حیرفت و  هب  مینیزگیم و 
هللادبع ابا  نامیالوم  نوچ  مه  نوخ ، شتآ و  هاگلتق و  رد  نتفر  دشاب و  رخآ  عادو  یظفاحادـخ و  دـشابن و  تشگزاب  هب  دـیما  هک  ینامز  هب 

سک و همه  زیچ و  همه  زا  مئاد  ییادج  تیدبا و  راید  هب  نتفر  ای   � نیسحلا
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هدرپس اـنف  داـب  هب  مه  ار  ترخآ  هک  رایـسب  هچ  میا . هتخادرپ  ییاـهب  اـه  نآ  زا  مادـک  ره  رطاـخ  هب  میاهتخودـنا و  هچنآ  ره  زا  نتـسب  مشچ 
. میشاب

، مینک یم  رایسب  ياهرفـس  ام  هچرگ  میزودنا  یم  هبرجت  میریگ و  یم  تربع  نآ  زا  هک  هدرک  شرافـس  ترفاسم  هب  نید  نوچ  میور  یم  ام 
مه نیا  هک  زامن  ندش  اضق  توهـش و  هانگ و  يداو  رد  ندرک  طوقـس  زین  ملع و  ندـمآ  لهج و  نتفر  راهب و  ندـمآ  ناتـسمز و  نتفر  لثم 

ار يرفـس  هچ  هک  تسا  ناسنا  هدارا  هب  نیا  یناسنا و  يونعم و  ياه  شزرا  زا  ندـش  رود  اـه و  يدـیلپ  يوس  هب  اـه  یبوخ  زا  تسا  يرفس 
. دهاوخب هچ  یگدنز  زا  دورب و  هنوگچ  دنیزگرب و  شیوخ  يارب 

یناسآ یتخس  ره  زا  دعب  يدورف و  يزارف  ره  زا  سپ  دنامهف  یم  ام  هب  هک  ییاهدورف  زارف و  میدرکیم ، یط  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اه  هپت 
هب ینکن  مرن  هجنپ  تسد و  تالکشم  اب  يزادنین و  یتخس  هب  ار  شیوخ  ناج  ات  تسه .
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ات دنهدیم  یتخـس  طقف  نآ  رد  هک  تسا  ییاج  هاگـشیامزآ  تسا و  شیامزآ  لحم  ایند  نیا  هچرگا  یباییمن . یتحار  یـسر و  یمن  شمارآ 
تافـص میوش و  کیدزن  وا  هب  ردقچ  ام  ات  تسا ، رگد  ياج  تسود  هاگلزنم  هک  دنزاس  شیادج  راعـش  لها  زا  دـننک و  ادـیپ  ار  لمع  درم 

. میبای ییادخ 

زا هک  یلاح  رد  میورب  ترایز  هب  دـیاب  ام  ارچ  تفگ : دوشگ و  ار  لد  هرفـس  هرخالاب  تشادـن ، یتیباذـج  شیارب  رفـس  نیا  ایوگ  هک  دـیجم 
. دنونشیم دشاب  هک  اجک  ره  زا  ار  ام  يادص  درادن  یقرف   � همئا يارب  مینک . مالس  هداتسیا و  ناسارخ  هبور  میتسناوتیم  مه  اج  نیمه 

ترودـک و عفر  يارب  نآرب  هوالع  دراد و  باوث  تسا و  محر  هلـص  هک  اههدـنز  ترایز  یکی  تسا : هنوگ  ود  تراـیز  داد : باوج  دـمحا 
شیپ دارفا  نیب  هک  ار  ییاه  ههبش  زا  یلیخ  زین  درب و  یم  نیب  زا  ار  اه  تمهت  اه و  تبیغ  زا  يرایـسب  نینچ  مه  تسا . بوخ  یلیخ  یتحاران 

ناسنا هب  هک  تسا  روبق  لها  ترایز  يرگید  دنکیم . فرط  رب  هدمآ ،
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ناسنا هک  دوشیم  ثعاب  مه  یقالخا  رظن  زا  میریگب . ياج  كاخ  ریز  رد  دـیاب  یگمه  تساج و  نیمه  ناـسنا  هاـگلزنم  نیرخآ  دزومآ  یم 
لوغـشم ار  وا  دح  زا  دایز  هدرک  نیمـضت  ار  نآ  هدوب و  نآ  راد  هدهع  دنوادخ  هک  ار  ییزور  ددنبن و  یناف  يایند  نیا  هب  لد  هتفرگ ، تربع 

. دوشیم مه  هدرم  بیصن  دناوخ  یم  هک  ار  يا  هحتاف  اعد و  هک  نآرب  هوالع  دنزن  تسد  يراک  ره  هب  دزاسن و 

: تسا روظنم  دنچ  هب   � همئا ترایز 

شقن مه  نیا  رد  تسه  نآ  رد  هچره  ات  دنریگ  یم  رارق  رگیدـمه  ربارب  رد  هنیآ  ود  لثم  هدـنوش  ترایز  هدـننک و  ترایز  حور  هکنآ  لوا 
: دیامرف یم  يدعس  دریگب  دوخ  هب  ار  نآ  تافص  ددنب و 

متسد هب  یبوبحم  تسد  زا  دیسر  يزور  مامحرد  يوبشوخ  یلِگ 

متسم وت  زیوآ  لد  يوب  زا  هک  يریبع  ای  یکشم  هک  متفگ  ودب 

متسشن لُگ  اب  یتدم  نکیلو  مدوب  زیچ  ان  یلِگ  نم  اتفگب 

متسه هک  مکاخ  نامه  نم  هنرگو  درک  رثا  نم  رد  نیشن  مه  لامک 
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و میناکـشخ ) یم  ار  نآ  هدرکن ، یگدیـسر  ترایز  زا  دعب  ام  یلو  ، ) دنهد یم  شرورپ  دنراک و  یم  ناسنا  رد  ار  بوخ  تافـص  تیب  لها 
. تسا ترایز  ةرمث  نیرت  مهم  نیا 

ار یتبحم  نآ  دناوت  یمن  نداتسرف  همان  ای  ندز  نفلت  زگره  دورب و  ناگتـسب  رادید  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  ترـشاعم ، بادآ  زا  هک  نآ  مود 
.« دوش دایز  تبحم  ات  دینک  هاگن  دوخ  ياه  مرحم  مشچ  رد  مشچ  » هدمآ تایاور  رد  هک  ارچ  دنک ، مهارف  دروآ  یم  ناسنا  يارب  رادید  هک 

نآ تمکح  دیاش  دنک . داجیا  دناوت  یمن  رود  زا  مالـس  کی  دوشیم  داجیا  ناسنا  يارب  يروضح  رادـید  رد  هک  ار  یطابترا  نآ  زگره  سپ 
يارب هنرگو  دشاب . نیمه  رطاخ  هب  هدش  شرافـس  دایز  تسادخ  ۀناخ  هک  دجـسم  هب  نتفر  ای  دییایب  نم  ۀناخ  ترایز  هب  دومرف  دـنوادخ  هک 

. دنکیم تباجتسا  ار  وا  دشاب  هک  اجک  ره  دناوخب ، ار  وا  اجک  زا  هدنب  درادن  یقرف  ادخ 

، میروخیم راهن  تفگ : یلع  میدیسر ، هک  ماما  دقرم  هب 
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. میتفایم هار  میناوخیم و  زامن 

هدوهیب ار  نامتقو  ارچ  تسابیز ، یلیخ  سولاچ  هداج  تفگ : دـیمح  میداتفا . هار  هب  هناـخوضو  يوس  هب  همه  نیـشام  ندرک  كراـپ  زا  دـعب 
. میروخیم راهن  اج  نآ  میسولاچ  هداج  رگید  تعاس  کی  مینک  فلت 

. دنورب بالقنا  خیرات  درم  گرزب  ترایز  هب  نینچمه  دنناوخب و  تقو  لوا  زامن  دنراد  تسود  اههچب  متفگ :

یتعکر ود  دـیاب  تسا و  هتـسکش  یتعکر  راهچ  ياـهزامن  رتمولیک )  24) خسرف راهچ  نتـشذگ  زا  دـعب  رفـس  رد  هک  ًاصوصخ  تفگ : یلع 
. دندیدنخ اه  هچب  همه  یلاح . اب  یلیخ  مرگ  تمد  ایادخ  تفگ : درک و  دنلب  ار  شتسد  دعب  دناوخ .

: تفگ دـیدنخ  یم  هکیلاح  رد  دـیمح  . دوشب زامن  تقو  ات  مینک  یم  ترایز  نتفرگ  وضو  زا  دـعب  میراد . تقو  ار  یتعاس  مین  تفگ : دـمحا 
لامعا هن  دنکیم  ناسنا  بلق  هب  هاگن  هشیمه  دنوادخ  دشاب . فاص  كاپ و  شبلق  دیاب  ناسنا  هدشیمیدق  شا  همه  اه  نیا  تسیچ  رگید  زامن 

و
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!؟ دراد ام  هزور  زامن و  هب  يزاین  هچ  دنوادخ  ًایناث  راتفگ .

یم دـنوادخ  ینامهیم  هب  ندـناوخ  زامن  اب  ام  تساـم  نید  دومع  زاـمن  ینز ! یم  ار  ناـیفوص  شیوارد و  فرح  دـیمح ! داد : باوج  دـمحا 
نامهیم ار  يرگید  ناسنا  یناسنا  یتقو  هک  هنوگنامه  ینامهیم . هب  مه  نآ  دـنوادخ ، بناج  زا  تسا  یتوعد  ام  یگدـنز  مامت  هچرگا  میور 

نآرب هوالع  تسا ، هداد  ام  هب  هک  ییاـه  تمعن  نآ  ۀـمه  يارب  قلاـخ ، زا  تسا  قولخم  رکـشت  زاـمن  مینک  رکـشت  وا  زا  تسا  مزـال  دـنکیم 
دیاب زین  وا  هک  دنامهف  یم  ناسنا  هب  نیا  دنکیم و  رارکت  ار  اه  نآ  زور  ره  ناسنا  ندوب ، میحر  نامحر و  لثم  دراد ، دـنوادخ  هک  ار  یتافص 
ياه تمعن  زا  ار  ام  هدرک ، محر  ام  رب  تنم  نودب  دنکیمن و  هاگن  ام  لامعا  هب  ادخ  هک  هنوگ  نامه  دـنک ، یکین  قیالخ  هب  دـشاب و  نابرهم 

. دشاب هنوگ  نیا  دیاب  زین  ناسنا  دزاسیمن  مورحم  شیوخ 

رهاظ رد  هک  یسک  هنرگو  نامیاه . یتسسرب  نتشاذگ  شوپ  رس  يارب  تسا  يراعش  ندوب  كاپ  بلق  هک  نآ  رگید 
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رد هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک  زا  دـیوگ : یم  رعاش  هک  روط  نامه  تسا  نآ  یکاپان  بلق و  یـضیرم  زا  ناشن  دـهدیم  ماجنا  دنـسپان  راـک 
. تسوا

هب دشاب . هتشاد  فاص  كاپ و  یبلق  دنکیمن  ادخ  تعاطا  دهد و  یم  ماجنا  دنسپان  لامعا  هک  یصخش  دریذپ  یمن  مه  لقع  هتـشذگ  نیا  زا 
: دنیوگیم اه  برع  تسادخ . رازگ  رکش  هشیمه  كاپ  لد  لاح  ره 

.« دراد وا  نطاب  زا  ناشن  ناسنا  ره  رهاظ  نطابلا ؛» ناونع  رهاظلا  »

رهوگ هک  ره  ینک . یم  زاورپ  بوبحم  يوس  هب  ییاشگیم و  رپ  نآ  اب  هک  قوشعم  هب  تسا  قشاع  زاین  زامن  هک  متفر  ورف  هشیدنا  رد  دوخ  اب 
رت شوخ  دزادـنا . تسود  لامج  رب  یهاگن  مین  دـبوکب و  ار  قوشعم  ۀـناخرد  ات  ددرگیم  هناهب  ره  لابند  هب  دـش  هتـشاک  شدوجو  رد  قشع 

هب مشچ  هداتسیا و  هاگرد  رب  هناقاتشم  وا  میباتشب . وا  رادید  هب  هظحل  هب  هظحل  ات  هداد  نامتسد  هب  هناهب  دوخ  قوشعم ، هکنآ 
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ییاعدا طقف  نیا  اما  مراد . هارمه  هب  دوخاب  ار  یقـشاع  ناونع  اهنت  منازیرگ و  قوشعم  زا  هناهب  ره  اب  نم  یلو  تسا ، راـظتنا  رد  هدـنام و  هار 
زا نوچ  منک و  یم  هل  هتخادـنا ، اپ  ریز  هب  ار  نآ  هکرعم  ره  رد  یلو  ما ، هدینابـسچ  یناشیپ  رب  هک  ناونع  نیا  زا  شوخرـس  نم  تسا و  لطاب 

. منز یم  لوگ  ار  دوخ  مشوخرس و  وا  مسا  اب  طقف  نم  يرآ  مزاس . یم  هارمه  شیوخ  اب  هرابود  هتـشادرب ، ار  نآ  مکانفوخ  شیوخ  يوربآ 
دناـشک یم  هاـگتولخ  هب  ارم  تسد  رد  ماـج  هتـشادرب و  باـجح  دـناوخ ، یم  شیوخ  يوس  هب  ارم  هظحل  هب  هظحل  هک  منازیرگ  یقوشعم  زا 

. منادرگ يور  وا  رهم  رپ  ةرهچ  زا  هدرک ، باـترپ  ار  دوـخ  يا  هبارخ  ره  هب  منازیرگ و  هناـهب  ره  هب  مراد  هـک  ییاـعدا  هـمه  نآ  اـب  نـم  یلو 
شیوخ يوس  هب  ارم  ناوارف  قایتشا  اب  هدوشگ و  شوغآ  مرگنیم  شیوس  هب  یتقو  ما ، هتـشاد  اور  وا  رب  هک  ییاـفج  همه  نآ  اـب  هکنآ  بجع 

. منک یم  هک  ییافج  زا  ربخ  یب  زین  دوخ  منک و  یم  رارف  مدق  نارازه  مراد  یم  رب  شیوس  هب  هک  مدق  ره  اب  نم  دناوخ و  یم 
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دنکیم ینابرهم  دشوپ و  یم  مشچ  میاهاطخ  رب  دزاسیم و  نامهیم  تاظحل  کت  کت  رد  ارم  دهدیم و  يزور  دنک و  یم  قلخ  هکنآ  تسیک 
!؟ وا زج  تسه  یسکایآ   ؟

، تسا ام  هارمه  ماگ  هب  ماگ  دـنک و  یم  دای  ار  ام  هظحل  هب  هظحل  هک  وا  يوس  هب  نتـشگ  ناور  تسا و  قوشعم  کـیپ  رب  ندـش  راوس  زاـمن 
. میاهدرواین يزیچ  یتسس  زج  ام  یلو 

هدرک دولآ  نوخ  ار  تشپ  شا  هنایزات  دنکشیم و  ناوختسا  هتـسب ، ار  اه  تسد  هک  ناطیـش  يارب  تسا  یهاگنالوج  هچ  قشع  نادیم  نیا  رد 
دنا و هدرک  جک  هار  هدروخ و  ماگل  هک  یناسک  دنرایسب  هچ  درادیم . زاب  تکرح  زا  ار  ام  تسا و  هتخاس  حورجم  ار  ندب  شریجنز  لغ و  و 

دور اـجک  ره  هک  تسا  ناـسنا  یناـشیپ  رب  يرهُم  ینطاـب  هچ  دـشاب و  يرهاـظ  هچ  یکاـپان  نیا  دـنا . هدـنام  هار  زا  هتـشگ و  هدولآ  یهورگ 
؛ تسا نینچ  نیا  مه  نورد  یکاپان  دوشیم  تسود  ترـضح  ناتـسآ  هب  دورو  عنام  ندـب ، سابل و  تساجن  هک  هنوگنامه  تساـمن . تشگنا 

هک ندنام  بنج  ندروخ و  بورشم  لثم 
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نینچ مه  درادرب  ماـگ  قوشعم  يوـس  هب  دوـش و  رهاـط  هک  هاـگ  نآ  اـت  دزاـسیم  فـقوتم  دوـبعم  لاـصو  رد  تشپ  رد  ار  شبحاـص  ود  نیا 
تیعقاو دننیبن و  ار  تقیقح  ات  دشک  یم  نانآ  خر  رب  هدرپ  شیوخ  باجح  اب  دنیـشنیم و  ناشنابحاص  یناشیپ  رب  هک  یتدیقع  ياه  یگدولآ 

. دنونشن ار 

ار ياپ  هک  یباییم  ار  تسود  هاگرد  هب  نتفر  بات  هنوگچ  دزاـسن  رو  هلعـش  نآ  شتآ  هب  ار  دوجو  دراـکن و  نورد  رد  ار  قشع  قوشعم ، اـت 
: دیوگیم بوخ  هچ  رعاش  تسین و  یتسم  نونج و  يداو  رد  ندرازگ  مدق  يارای 

دسرن ییاج  هب  هراچیب  قشاع  ششوک  یششک  دشابن  قوشعم  بناج  زا  هک  ات 

راـظتنا هنوگچ  میا  هدرک  یلاـخ  ار  شیوخ  بلق  میا و  هتخاـس  هراـپ  ار  تبحم  ياهدـنب  میا و  هتـشگ  رود  وا  زا  هظحل  هب  هظحل  نوـچ  اـم  و 
. میراد نالوج 

نارای هرمز  رد  دنادن و  قیال  ار  ناسنا   � نینموملاریما ات  دنزاسن و  ناملسم  دنهدن و  ناسنا  هب  ار  نید  رهوگ  ات 
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. يا هتشگ  تسم  يا و  هتفرگ  تسد  رد  ماج  يا و  هتسشن  قوشعم  هناخیم  رد  رب  هک  درک  اعدا  ناوت  یم  هنوگچ  دراین ،

. يریگیم تومیال » یح  » زا ماک  یسر و  یم  تسود  لاصو  جوا  هب  يریگیم و  رپ  لاب و  نآ  اب  هک  قوشعم  هب  تسا  قشاع  زاین  زامن ،

رب هتسکش و  ار  میاهلاب  هانگ  هک  میامیپیم  هار  نازیخ  ناتفا و  ما و  هتسکش  اپو  تسد  يداو ، نیا  رد  هراچیب  نم  هک  فیح  دص  فیح و  یلو 
. هتسب میاپ  تسد و  رب  تلذ  ریجنز  هدینابسچ و  یکاخ  نیمز 

ناتـسآ رب  دـناوخ و  شیوخ  يالوم  ار   � نینموملاریما دـشاب و  ناملـسم  هک  دراد  ار  نآ  اب  ندـیرپ  ناوت  یـسک  تساپ و  زیت  یـشخر  زامن ،
اهنآ ددرگ و  یم  مدرم  نایم  رد  تسا . ملاع  ۀمه  بحاص  رورس و  هک  تسوا  دهاوخ . هار  هناسمتلم  دشاب و  هتسشن   � شموصعم رسپ  هدزای 

ریز ار  مدوجو  یتسه و  ۀمه  نم  هک  دیاشگب . شوغآ  شیوس  هب  وا  دشاب و  رای  تداعس  ار  هک  ات  دنک ، یم  نیچلگ 
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. دیادزب یشزاوناب  ار  لد  رابغ  دزاس و  نامهیم  ار  هراچ  یب  نم  رظن  کی  اب  ات  مهنیم  شیاهماگ 

راید راپـسهر  یهت  تسد  اب  درب و  ورف  تفخ  يراوخ و  راز  نجل  رد  هدرک ، روک  دـیدرت ، ۀبعـش  هس  ریت  اب  ارم  ناطیـش  هک  هاوخم  ادـنوادخ !
. دنک بوک  دگل  هدیشک ، ریز  هب  يراک  ایر  اب  ای  دنادرگ و  ترخآ 

. میرادن رتشیب  ماما  ام 12  هک  یلاح  رد  ماما ، دنیوگیم  [ �] ینیمخ ماما  هب  ارچ  تفگ : اضر  میتفر ، یم  شیپ  هک  هنوگنامه 

ماـما مود  دراد . هزجعم  بـیغ و  مـلع  تـسا و  مدرم  یلو  ادـخ و  ةدـنیامن  هـک   � موصعم ماـما  لوا  میراد . ماـما  هنوگود  اـم  تفگ : دـمحا 
وا ماما و  دـیوگیم ، مه  نوعرف  هب  نآرق  ماما . دـنیوگیم  زین  تعاـمج  ماـما  هب  هک  هنوگناـمه  تسا ؛ ربهر  اوشیپ و  ياـنعم  هب  هک  موصعمریغ 

. ماما دیوگ  یم  مه  سوبوتا  هدننار  هب  برع  تسا . رفک  همئا  ءزج 

هک هدعو  نیا  نایاقآ  تفگ : دمحا  ترایز  زامن و  زا  دعب 
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دوب افـص  تفوطع و  رهم و  زا  ولمم  شنورد  هک  يا  هرفـس  رـس  یلاحـشوخ  اب  اـههچب  دیـشاب . نم  ناـمهیم  تسا  رفـس  رد  اـم  ياذـغ  نیلوا 
نیجع نآ  اب  زاب  رید  زا  هک  ینید  دوب  یتداع  ندروخ  اذغ  تسار  تسد  اب  ایوگ  دندیچ . یم  رب  هنینأمط  اب  کچوک و  ییاههمقل  دنتـسشن و 

. میدوب هتشگ 

ریز هب  ار  شرـس  هک  یلاـح  رد  تفرگ ، یم  همقل  یمارآ  هب  دومن و  ندروخ  اذـغ  هب  عورـش  همه  زا  رتدوز  شندوب  ناـبزیم  لـیلد  هب  دـمحا 
نیرخآ دـیاب  دنـشکن  تلاجخ  اه  ناـمهیم  هک  نآ  يارب  دوب  ناـبزیم  وا  نوچ  و  دیـشک . تسد  اذـغ  زا  هک  دوب  يرفن  نیرخآ  دوب و  هدـنکفا 

یب تامعن  نیا  رب  قزار ، ترضح  هاگرد  رب  دوب  يرکش  ایوگ  میتفرگ  یم  رب  هک  ياهمقل  ره  دشاب . وا  مه  دیشکیم  اذغ  زا  تسد  هک  يرفن 
هاوخ میراذـگب و  ناوت  نآ  رب  مینیزگ و  رب  ار  تداعـس  هار  هاوخ  میدرگ ، یم  زاب  یناگدـنز  يوس  هب  میریگ و  یم  رب  ورین  نآ  زا  هک  راـمش 

. ار تواقش  هار 

ةرفس رس  رب  تروص ، تسد و  نتسش  اب  هک  نانچمه 
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يددع هک  ددـع 40  اب  یمارآ  هب  میرادرب و  ياهکت  شخب  یتسه  یتسه  نآ  زا  هدـمآ  دوجو  هب  تاـکرب  زا  اـت  مینیـشنیم  تسود  یناـمهیم 
هک میروخیم  هداد  رارق  نامیولج  نابزیم  هک  ار  ییاذغ  میراپـسیم و  نورد  ياضعا  هب  هاگنآ  مینک . یم  مرن  ار  همقل  ناهد  رد  سدـقم  تسا 
هب يریگ و  نامتسد  وت  هک  نآ  رگم  مینادیمن  يزیچ  میرادن و  چیه  دوخ  زا  ام  يا و  هدرک  بحتـسم  نابرهم  يادخ  يا  وت  ار  بدا  همه  نیا 

. یناشک عوشخ  هب  ار  نامیاضعا  يزیر و  بدا  نامشوگ 

زا راـب  نیدـنچ  میتـفرگ . شیپ  رد  ار  جرک  هار  میداـتفا و  هار  هب  میدـش . نیـشام  راوس  تروـص  تسد و  نتـسش  اـب  میدرک و  زیمت  ار  هرفس 
. دش فلت  نامتقو  یلک  میدش و  ورهبور  یضقانتم  ياهباوج  اب  راب  ره  هک  میدش  ایوج  ار  هار  نیرباع 

رب ییالب  هچ  منادیم  دنهاوخب  سردآ  دنتفیب و  نم  روت  هب  مق  رد  رگا  هدـش ، حـیرفت  یـضعب  يارب  يرازآ  مدرم  ارچ  منادـیمن  تفگ : دـیجم 
. دندیدنخ همه  مروایب . ناشرس 
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. وت هچ  دنهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  نارگید  هچ  لاح  دوشیم  نینمؤم  تیذا  رازآ و  ثعاب  نوچ  تسا ، مارح  نداد  هابتشا  سردآ  متفگ :

ییامنهار رهـش  لخاد  كراپ  هب  ار  مدرم  نیرومأم  دوب و  هدش  هفرط  کی  ریمعت  تلع  هب  سولاچ  ةداج  یلو  میدیـسر ، جرک  هب  دعب  یتعاس 
. دندرکیم

ياهشوگ رد  هرخالاب  درک . ادیپ  نتسشن  يارب  ار  ییاج  دشیم  یتخس  هب  تیعمج  ماحدزا  تلع  هب  میدرک . كراپ  ار  نیـشام  دایز  تمحز  اب 
ياپ يور  ار  تسار  ياپ  هدیباوخ و  هلبق  هب  ور  یلع  دش . لوغـشم  ییاچ  ندرک  تسرد  هب  دـیجم  دـش . يراک  لوغـشم  سک  ره  میتسـشن و 
نیا تا  هچول  بل و  ارچ  هدـش ؟ یچ  دـیمح  متفگ : متفر و  دوب  هدز  كربـنچ  يا  هشوگ  رد  هک  دـیمح  راـنک  یمارآ  هب  دوب . هتخادـنا  پچ 

؟ هدش روط 

رارق شورف  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  ناگدش  شیارآ  نیا  وت  رظن  هب  تفگ : دیشک . یم  داهن  زا  هآ  هک  یلاح  رد  دیمح 
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. دنراد یتمیق  هچ  دناهداد 

اریز مداد  رـس  هناناج  هدنخ  مکـش  کی  مدرپس و  ناهد  تسد  هب  لد  دوب  تخـس  میارب  نآ  لرتنک  هتفرگ و  ماهدنخ  تدش  هب  هک  یلاح  رد 
. تشادیم او  هدنخ  هب  ار  ياهدید  مغ  ره  دیمح  تلاح  نآ 

ورف دوخ  بلق  رب  ار  نآ  رظن  ره  اب  هک  ناطیـش  ياـهریت  زا  تسا  يریت  هاـگن ، هک  متفگ  مدرک و  تبحـص  وا  اـب  يردـق  ندـش ، مارآ  زا  سپ 
راک نیا  اب  یلو  تسا ، تخـس  لرتنک  وت  لثم  ینزیب  ياه  ناوج  يارب  مراد  لوبق  هتبلا  دنکیم . ادیپ  يرتشیب  تدـش  ناسنا  یـضیرم  ینکیم و 

تخـس نیگنـس و  شبلق  دـنکیم  ساسحا  ناسنا  نآ ، ماـجنا  زا  دـعب  تسا و  یتقوم  هاـگن ، تذـل  هک  نآ  لاـح  ینازوسیم ؛ ار  تدوخ  طـقف 
یتداع رتدـب  همه  زا  دـهدیم . یباداش  یکبـس و  ساسحا  ناسنا  هب   � تیب لها  ناهانگ و  يارب  ندرک  هیرگ  هک  هنوگناـمه  تسا . هدـیدرگ 

، تسا لهس  ندیود  ار  ياهرد  یبیشارس  دوب . دهاوخ  تخس  نآ  كرت  زین  جاودزا  زا  دعب  هک  تسا 
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. تخس ندمآ  الاب  اما 

درک میـسقت  نایملاع  نیب  شیوخ  دوجو  زا  دنوادخ  هک  یهلا  تسا  ياهیده  قشع  اریز  قشع ، نیا  ناشداب  كرابم  دنقـشاع  رگا  اه  نیا  اما 
رد یللخ  دنک و  یمن  رییغت  ثداوح  دادخر  مایا و  رذگ  اب  كرابم و  تسا و  سدقم  قشع  نیا  داد . يا  هرهب  ششزرا  ردق  هب  ار  سک  ره  و 

. دوشیم یلاعتم  درذگیم  هچ  ره  دبای و  یمن  هار  نآ 

دناشون یم  وا  هب  ار  شیوخ  ناج  هریـش  دنارورپ و  یم  شیوخ  تبحم  يامرگ  اب  ار  وا  دیاشگ و  یم  شوغآ  شکدوک  يور  هب  هک  يردام 
تبقارم اه  نآ  زا  یندـشان  فصو  یتبحم  اب  دنیـشنیم و  شیاه  مخت  يور  رب  مادـم  روط  هب  اهزور  ندـش ، قشاع  زا  سپ  هک  يا  هدـنرپ  ای  و 

. نآ زا  تسا  يا  هنومن  دنکیم 

یبوخ هچ  ره  هک  سیدـقت  دـشابیم  دـنوادخ  هک  ار  نآ  بحاص  مینک و  شنیـسحت  دـیاب  هتفای ، شیوخ  دوجو  رد  ار  قشع  یـسک  رگا  سپ 
. تسوا زا  تسا 
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هک دـنا  هدرک  یناسوهلب  هچیزاب  ار  نتـشیوخ  هک  یناقـشاع  رایـسب  هچ  میوشیم . نادرگرـس  اهههاریب  رد  میور و  یم  هابتـشا  ار  هار  هاگ  هتبلا 
ناتـسد هبعلم  ار  شیوخ  دوجو  دنا و  هتفر  ورف  یهارمگرد  میکح ، يربهار  دوبن  تلع  هب  هک  تسا  یقاشع  دوجو  زا  ندرب  تذل  ناشدـصق 

یهاگترپ نیا  هک  دیادز  یم  ناشدوجو  زا  ار  لقع  هدارا و  دـناشک و  یم  یتکرح  ره  هب  ار  اه  نآ  ناشرات  يادـص  هک  دـننکیم  ینازاون  رات 
. داتفا میهاوخ  نآ  نورد  هب  شزغل  کی  اب  هک  یناطیش  تسا 

نوچ نورد  هک  ددرگیم . مطالتم  هدوسآ ، ناور  دـنوشیم و  لزلزتم  ناشلامعا  ببـس  هب  مارآ  ياهلد  هک  ناـنآ  رب  نیرفن  دـنزاب  سوه  رگا  و 
دناـهدزایرد هب  ار  لد  هک  ینارفاـسم  دـبوک و  یم  راوید  رد و  رب  دـیآ و  شورخ  هب  نیگمهـس  ياـهداب  تکرح  اـب  هک  مارآ  تسا  ییاـیرد 

. دناشکیم گرم  ماکرد 

هنماد رد  تادوجوم  هک  راوتسا  تسا  یهوک  نوچ  دوجو 
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یلو دننکیم  باریس  ار  نابل  هنشت  ماک  دنوشیم و  ریزارس  شیاه  همـشچ  دنریگ . یم  نآ  شوغآ  زا  یناگدنز  دننکیم و  يرپس  راگزور  نآ ،
. دراپس یم  داب  رب  ار  نآ  رتسکاخ  دشکیم و  شتآ  هب  هدنارورپ  شیوخ  نماد  رد  هچنآ  یمامت  دنکیم و  ناروف  دتفا  نآ  نورد  شتآ  رگا 

نآ باذع  رد  شدوخ  دـعب  دـنا . هدرمـش  زیزع  ار  نآ  دـنا و  هدوب  شبقارم  اه  لاس  هکدراد  یم  رب  ار  یتمـصع  هدرپ  لوا ، نازابـسوه  نیا  و 
. دناد یم  دنوادخ  اهنت  اجک ، دشاب و  یک  لاح  دیآ . یم  راتفرگ  ماد  هب  رخآ  دنک  شهج  نآ  زا  مه  راب  دص  رگا  هک  دوشیم  راتفرگ 

؟ مسج ای  دوشیم  قشاع  حور  ینکیم  رکف  وت  لاح  تسین . ندش  قشاع  زا  رتهب  زیچ  چیه  قالخا  ملع  رد 

یم هک  یـسک  دـشاب . سنج  مه  اب  سنج  مه  دـیاب  دوشیم و  قشاع  نآ  اـب  هک  حور  تسد  رد  تسا  يا  هلیـسو  مسج ، هک  تسا  نآ  باوج 
نآرق رد  دنوادخ  هک  تسا  نآ  باوج  تسادخ ؟ سنج  زا  رگم  متسه  ادخ  قشاع  نم  دیوگ 
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ادخ هب  شهباشت  دنک  تیوقت  شدوجو  رد  ار  ییادـخ  تافـص  ناسنا  رگا  سپ  . (1) مدیمد ناسنا  دوجو  رد  دوخ  حور  زا  نم  دـیامرف : یم 
، هانگ سپ  دوش . یم  ماسجا  قشاع  هدروآ و  نییاپ  ار  حور  دنک ، تیوقت  دوخرد  ار  يدام  تافـص  رگا  رت و  نوزفا  شقـشع  دوشیم و  رتشیب 

. ار قشاع  قشع  یناسنا  تالامج  ییابیز و  نداد  تسد  زا  هک  نانچمه  دنکیم  دوبان  ار  ییادخ  قشع 

ایرد ای  يوریم و  نآ  يوس  هب  يا و  هدرپس  ناطیـش  تسد  هب  لد  دـناشکیم . زیچ  هچ  يوس  هب  ار  وت  تبحم ، هک  ینیبب  دـیاب  تسود  يا  وت  و 
هراپ دنب  زیخرب و  يا  هدمآ  راتفرگ  نمیرها  تسد  هب  يا و  هدرک  لوزن  ارچ  حور  يا  يا . هدـناخرچ  هبعک  يوس  هب  ار  یتشک  ناکـس  یلد و 

. تساج نیا  هن  وت  ياج  هک  نک 

دای هب  نیح  نآ  رد  میتفر . توکس  هب  دیمح  نم و  یکدنا 

ۀیآ 29. رجح ، هروس  یحور ﴾ نم  هیف  تخفنو  - ﴿1
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ندرک جاودزا  دوز  رادـفرط  یخرب  دوب . ماوقا  نایم  رد  ییارآ  فالتخا  ناـمز  نآ  مدوب . هدیـسر  یگلاـس  نس 19  هب  هزات  هک  مداتفا  یماـیا 
مدوب هدش  ساسح  نوچ  نم  و  تسا . دوز  اباب  هن  دنتفگ  یم  رگید  یضعب  هدب . نز  دوز  ار  ترسپ  هک  دندرکیم  شرافـس  مردام  هب  دندوب و 

رکذ ًامئاد  هک  درک  بلج  دوخ  هب  ارم  هّجوت  صاخ  تایـصوصخ  اب  يرتخد  هک  نآ  ات  متـشگ  یم  یبسانم  صخـش  لابند  هب  دوخ  نورد  رد 
. تسا نیرتهب  وا  اههنیزگ  مامت  نایم  زا  مدید  مه  نم  دندوب . هدرک  ناشن  نم  يارب  ار  نآ  دوب و  مردام  ردپ و  نابز  رب  وا  ریخ 

هاگ متخوسیم و  نآ  زادگ  زوس و  زا  هاگ  تشگیم . هدوزفا  نآرب  نآ  هب  نآ  هظحل و  هب  هظحل  دـش و  رو  هلعـش  ملد  رد  قشع  شتآ  مک  مک 
میاهکلپ کشا  دـندرکیم . هلان  نم  اب  مه  راوید  رد و  ییوگ  هک  دوب  ياهنوگ  هب  نم  هنابـش  ياه  هیرگ  متـشگیم . رکفتم  هدروآ و  ریز  هبرس 

رب دیطلغ و  یم  میاههنوگ  رب  مشچ  ۀشوگ  زا  درک و  یم  زاب  یمارآ  هب  ار 
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میارب ار  رای  یگمه  دندوب و  هتشگ  هنیآ  راوید  رد و  ایوگ  مدوب . هدینـش  وا  دوجو  رد  هک  تخادنایم  یتافـص  دای  هب  ارم  تخیر و  یم  نماد 
. دندیشکیم ریوصت  هب  میارب  ار  رادلد  خر  سکع  ایشا  دندادیم و  هیده 

ار عوضوم  نتفگ  باـت  هن  منک  هچ  متـسنادیمن  متـساوخ  یم  نارجه  ناـیاپ  شیوخ  يادـخ  زا  مداـشگ و  یم  نامـسآ  يوس  هب  ار  مشوـغآ 
. قارف لمحت  ناوت  هن  متشاد 

. متخاسیم ياهناخ  نآ  فرح  فرح  اب  مدورسیم و  قشع  زا  ییاههنارت  لد  رد  هشیمه 

هتخادنا هار  هب  منورد  رد  يا  هلزلز  نانچ  یلو  یقافتا ، رابود  یکی  مه  یگرزب  رد  مدوب و  هدیدن  ار  وا  رتشیب  راب  دنچ  یکدوک  رد  هک  نآ  اب 
. دیناشکیم یناریو  هب  متشاد  ار  هچ  ره  هک  دوب 

اب هک  مدوب  هدیشک  سبح  هب  ماک  رد  ار  نابز  مدیشک و  یم  رس  ار  توکس  رهز  ماج  نانچمه  نم  تشذگ و  اه  لاس 
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. دیرپ سفق  زا  غرم  ياو  يا  هک  مدمآ  دوخ  هب  يربخ  دب  دغج  يادن 

هب ارم  هداتسیا و  مرس  يالاب  يرفن  دنچ  مدمآ  دوخ  هب  یتقو  دیناشک . یهایـس  هب  ار  منامـشچ  دنکفا و  هیاس  مدوجو  نامـسآ  رب  هریت  ياهربا 
. دندوب هتسشن  هراظن 

متـسنادیمن مدـیزگ . لزنم  ياهـشوگ  رد  متـساوخرب و  ياـج  زا  مارآ  مارآ  دـیناشکیم . یهاـبت  هب  ار  میتسه  هک  دوب  مبلق  رد  يرجنخ  اـیوگ 
. مدوب هدرک  يرپس  وا  قشع  هب  ار  یلاس  هک  میوشب  لد  ینابرهم  زا  هنوگچ 

. دز دهاوخ  لوات  مندرگرب  دبا  ات  ناشن  نیا  مناد  یم  یلو  دشیم ، يرپس  مایا  تشذگ و  اهزور 

داز هتعاس  دنچ  یگنرد  زا  دعب  یگمه  دـش . زاب  هار  هک  هدژم  تفگ : یم  يربخم  درک . شیوخ  هجوتم  ارم  ییادـص  هک  مدوب  راکفا  نیا  رد 
. میدش راپسهر  هداج  يوس  هب  میتسب و  هشوت  و 
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کی تسد  رد  هک  ییولباـت  يور  رب  تسیا  هملک ي  دـندز . یم  هسرپ  نآ  فارطا  سیلپ  دـنچ  هـک  دوـب  یکـسویک  سولاـچ  ةداـج  يادـتبا 
ام دزن  دوب  مادـنا  کـیراب  يرگید  قاـچ و  یکی  هک  رومأـم  ود  میدرک . كراـپ  ار  نیـشام  یمارآ  هب  درک . یم  يزاون  مشچ  دوب  ناـبهورگ 

. دندیسرپ ناملغش  زا  دنتخادنا و  ام  تروص  هب  قیمع  یهاگن  داریا  دنچ  نتفرگ  زا  دعب  دندمآ و 

ات ام  دـیوشیم » همیرج  دـیدوب  اج  نیا  رگا  هس  رامـشب  تفگ « : دوشگ و  نخـس  هب  بل  دوب ، رت  نیزو  هک  باـنج  نآ  گـنرد  یمک  زا  دـعب 
هکلهم زا  داد و  راشف  لادـپ  يور  ار  اپ  یلع  هک  مینکراک  هچ  دـیاب  ام  دراد و  ییانعم  هچ  هملک  نیا  هک  میدوب  هدـنام  تریح  رد  ود  رامـشب 

. میتخیرگ

اههچتخرد تشاذـگ . یم  شیامن  هب  نامیارب  ار  تعیبط  تمظع  هوکـش و  زا  يا  هحفـص  هظحل  هب  هظحل  هوک  لخاد  چـیپ  رد  چـیپ  هداج ي 
رس درک . یم  ناشیرای  راک  نیا  رد  مه  میسن  دنداد و  یم  ناکت  تسد  نامیارب  يرگید  زا  سپ  یکی 
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ای دندرکیم و  یگنرز  ساسحا  هک  یناگدننار  درکیم . رت  تخـس  هدروخن  نان  ياهنیـشام  يارب  ار  هار  دـیدش  ياه  چـیپ  دـنت و  ياه  ییالاب 
، هتـشاذگ تلفغ  قبط  رد  ار  شیوخ  ناج  دندیدیمن و  ار  هداج  طسو  دتمم  طخ  دندوب ، هتـشاذگ  الاب  يادص  اب  ار  یجیهم  راون  هک  ییاهنآ 

. تشگیم ناشراثن  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  ییاه  ضبق  دوب و  هتسشن  ناشراکش  هب  هک  ییاهنیمک  زا  لفاغ  دنتخات . یم 

هب ندیـسر  يارب  دنتفریم و  الاب  رگیدمه  لوک  رـس و  زا  اه  بآ  دوب . تکرح  رد  ابیز  يا  هناخدور  هطقن ، نیرت  نییاپ  رد  میداتـسیا ، يرانک 
نتـشیوخ زا  نوچ  هک  رامـش ، یب  نارای  زا  دنـشاب  يزابرـس  دـنوش و  یناف  نآ  تمظع  رد  ات  دـنتفرگیم  یـشیپ  رگید  مه  زا  نارکیب  ياـیرد 

گنر و یب  نوچ  وت  و  یـسریم . يدنلب  رـس  تزع و  هب  يریگیم و  دودحمان  تردق  زین  دوخ  یتشگ  لصو  دودحمان  تردـق  هب  یتشذـگ و 
و یباییم . رصح  دح و  یب  تردق  رامش ، یب  یتیعمج  نوچ  يدروخ ، شوج  نامدرم  اب  یتشگ و  فیطل 
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. یباییم ار  تردق  نیرتالاب  زینوت  يدش  وا  نوچمه  يدز و  هیکت  وا  رب  نوچ  تسین  دنوادخ  تردق  زا  رتالاب  یتردق  نوچ 

زا ندیچیپ  زا  دـعب  یلو  دـندرکیم . نییزت  ار  نآ  ییاههچتخرد  دوب و  یکاخ  لاح  هب  ات  هداج  فارطا  میدیـسر ، هطقن  نیرتالاب  هب  یمارآ  هب 
هدشن و بآ  دندوب  هدرب  هانپ  هوک  هنماد  هب  دیـشروخ  يامرگ  زا  نوچ  دوب و  هدـناشوپ  فرب  زا  ییاه  لاچخی  ار  هداج  رانک  يدـنلب ، نیرخآ 

. دندوب هدرک  ظفح  ار  دوخ  یتخس  نانچمه 

. درادیم زاب  قیاقح  ندینش  زا  هدرک ، تخس  ار  ناسنا  لد  زین  لهج  رورغ و  دنکیم ، تخس  ار  فرب  امرس ، هک  هنوگنامه 

يا هداج  تشگیم . هدوزفا  نآ  يزبس  رب  میدرکیم  ریـسم  یط  هچره  تشگیم و  زبس  هداج  دـش و  یم  عورـش  يریزارـس  دـعب  هب  هطقن  نیا  زا 
داهن زا  هآ  درکیم و  هجوتم  شیوخ  يوس  هب  ار  يا  هدننیب  ره  مشچ  هک  بیرفلد  ابیز و  رایسب 
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. دنمارخب زیگنا  هرطاخ  یتاظحل  رانک  رد  دنتسناوتیمن  هک  تفرگیم  یناگدننار 

ار ناوج  دنچ  هک  ینیـشام  میدش  هدایپ  هک  نیمه  تشاد  هگن  درک و  ادیپ  ندرک  كراپ  يارب  ار  ییاج  هداج  رانک  درواین  تقاط  رگید  یلع 
ام هب  تفگ «: وا  چـیه . میتفگ : دـیداد »؟ لوپ  ردـق  هچ  هسیلپ  اقآ  هب  :» تفگ اه  نآ  زا  یکی  دـندش . هدایپ  مه  اـه  نآ  دیـسر و  درکیم  لـمح 

.« میداد لوپ  مه  ام  میهدب و  ضبق  رازه  هد  ای  دیهدیم  يدقن  همیرج  رازه  جنپ  دش  هتفگ 

هک یناـسک  دـنوشیم . لـسوتم  يا  هشقن  هب  مدرم  ندـیپاچ  يارب  زور  ره  دنـشاب  هک  یـسابل  ره  رد  ناـیوج  دوـس  تشادـن . مه  یبـجعت  هتبلا 
، یشوخ اب  شیوخ  ياپ  ندرک  گنل  اب  دنریگ و  یم  شیوخ  تینما  یگنادرم و  فرـش ، تزع و  نتـشاذگ  اپ  ریز  ياهب  هب  ار  لوپ  دننادیمن 

یناب و دوخ  هک  دنزیوآ  یم  ندرگ  هب  ار  ینیشتآ  ياه  هقلح  دنا و  هدومن  رفح  دوخ  تسد  اب  هک  دنزادنایم  یهاگترپ  نورد  ار  دوخ 
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. دنهد یم  ماجنا  یناسآ  هب  دماجنایم  هیقب  دوخ و  ندرک  مان  دب  هب  هک  ار  يراک  دنا و  هدوب  نآ  ثعاب 

ناشن هداج  ياههرانک  میداتفا . هار  هب  یظفاحادخ  زا  دعب  میدش و  نیشام  راوس  تشادن . یفطل  نامیارب  رظانم  ندید  نخـس ، نیا  ندینـش  اب 
هک اجک  ره  زا  هدرک و  هدافتـسا  تصرف  زا  ناـتخرد  دـنیاشگب . نیرباـع  يارب  یهار  اـت  هتفاکـش  ار  هوک  لد  هک  دادـیم  ینازیزع  تمحز  زا 
رب دـیاب  طیارـش  ره  رد  دـنیوگب  اـم  هب  نارفاـسم و  رـس  رب  دنـشاب  يرتچ  اـت  دـندشیم  زبـس  هک  یناـنآ  دـندوب . هدروآ  نوریب  رـس  دوب  نکمم 

. درک یگدنز  دیاب  مه  تخس  طیارش  رد  دادن و  تسد  زا  ار  دیما  دیزرو و  رهم  تادوجوم 

هب يا  هعرج  ندیـشون  يارب  ار  اه  لد  دـندرکیم و  باترپ  نییاپ  يوس  هب  ار  دوخ  اههرانک  زا  يدـنت  هب  رتالاب  رتم  اهدـص  عافترا  زا  اـه  بآ 
ییابیز ریمض  هک  دنوش  یناقشاع  ياپ  ریز  شرف  ات  دنتخدنایم  ریز  هب  الاب  زا  ار  دوخ  نارفاسم  قشع  هب  اه  بآ  زا  یـضعب  دنتخادنایم . سوه 

ار اهنآ  یهاوخ 
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تدش زا  یضعب  اه  کیتسال  روبع  زا  دعب  دادیم . بآ  هب  یندشان  فصو  یتسم  مدرم  ییانتعا  یب  اب  هارمه  روبع  و  دیناشکیم . ناکم  نیا  هب 
اهنیـشام هب  ار  دوخ  تبحم  هقالع و  يور  زا  رگید  یخرب  تسکـشب . ارم  هزوک  یلیل  هک  ملاـح  هب  اـشوخ  هک  دـندیرپ  یم  نامـسآ  هب  فعش 
ناشرای تداعـس ، نیا  هک  ینانآ  دـندومنیم . ناشهار  هقردـب  ار  شیوخ  ریخ  ياعد  دـندرکیم و  یهارمه  اه  نآ  اـب  ار  يریـسم  هدینابـسچ و 

. دنتفرگیم شیپ  رد  ار  يرانک  هار  هدروآ ، ریز  هب  رس  تشگیمن 

یشزاون دوخ  هبون  هب  مه  میسن  دندوب . هدمآ  تعیبط  ینامهیم  هب  هک  دندرکیم  ینایچاشامت  راثن  ار  شیوخ  ياه  گربلگ  يراهب ، ياه  لگ 
همه نیا  اب  رشب ، یلو  دوب . هداد  تعیبط  هب  دنوادخ  هک  دندوب  یبدا  ییابیز و  رگ  هراظن  هک  دزیم  ییاههنوگ  رب  هسوب  دادیم و  اه  تروص  رب 

. درادن مه  ار  گرب  کی  نتخاس  ناوت  تفرشیپ  ملع و 

هب ار  نآ  دنریگ و  یم  يژرنا  كاخ  زا  ناتخرد  هشیر 
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نایم رد  دیاش  دنهد ، همادا  یگدنز  هب  دنرب و  هرهب  نآ  زا  تادوجوم  ات  تسا  یتیـصاخ  ار  مادک  ره  هک  دننکیم  لیدبت  ییاه  لگ  اههویم و 
حدم شیوخ  نابز  اب  سکره  دنتسه و  دنوادخ  رازگ  ساپس  ماش  ات  حبص  دننادیم و  ار  تامعن  نیا  ردق  تاناویح  هتبلا  دشاب . يرکاش  نانآ 

ار ام  لامعا  هلـصوح  ربص و  اب  هدرک و  قلخ  ام  يارب  ار  یتسه  همه  دـنوادخ  هک  نآ  اب  میلفاغ  اهناسنا  ام  طقف  دـیامن . یم  ار  اتمه  یب  قلاخ 
. دننک لمع  دنونشب و  دننیبب و  هک  نانآ  دنیاجک  اما  دنک ، نوزفا  ار  شتمعن  نآ ، هناهب  هب  ات  تسا  يرکش  رظتنم  هتسشن و  هراظن  هب 

لثم دندرک ، یم  ینادردق  نابرهم  تعیبط  زا  هنوگ  نیا  دندوب و  هتشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  ار  لاغشآ  زا  ییاپ  در  ساپس  ياج  هب  یضعب  هتبلا 
. دنکراثن هناخ  بحاص  تروص  رب  ناهد  بآ  ییاریذپ  زا  سپ  هک  ینامهیم 

رطاخ هب  دومن  نتسیرگ  هب  عورش  درک و  رییغت  اهناسنا  زا  یخرب  لامعا  رطاخ  هب  ییوگ  اوه  سولاچ  ياه  یکیدزن 
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ار هتـسه  تسا ، یباجح  ار  زغم  هک  نآ  هچ  دـندرکیم  ترپ  يا  هکل  تعیبط  زا  هطقن  ره  رب  لام و  دـگل  ار  تعیبط  تیونعم  هک  یناـشوخرس 
ایوگ هک  تسا  ناسنا  نیا  اما  دوشیم . دـساف  دـبای  هار  نآ  رد  یللخ  رگا  هک  تسا  یباـجح  ار  تعیبط  لـک  تخرد و  هویم و  تسا  یباـجح 

. هتشگ یتلیضف  وا ، يارب  داسفا  نیا  تسا و  ندش  دساف  قشاع 

ره تسد  هب  ار  دوخ  هتـسش و  طـلغ  موسر  بادآ و  نیا  زا  تسد  هک  شاـب  ینادرم  دازآ  ناـسب  يور  یم  ییآ و  یم  نوچ  تسود  يا  وت  و 
نیریش ییاههویم  ابیز و  ییاه  لگ  یلو  هدروخ ، تسپ  ییاذغ  زا  ناتخرد  نوچ  هداتسیا و  یتخـس  ره  لباقم  رد  هوک  نوچ  هدرپسن و  يداب 

. یمهرم مخز  ره  رب  شاب و  ییاود  یـضرم  ره  رب  ریگ و  ياهراچ  یب  تسد  يدیـسر  هک  اجک  ره  هب  يور  یم  نوچ  و  دنا . هدرک  قلخ  راثن 
. یعقوت چیه  نودب  مه  نآ  دنک ، یم  راثن  دهدیم و  هک  میزومآیم  تعیبط  زا  ار  نیا 

هب رورغ  جوا  زا  ار  دوخ  ناراب ، نوچ  ات  رای  يا  وت  و 
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تسا يا  هدیدنسپ  کین و  تافص  هب  ندش  یلاعتم  يارب  مدق  نیلوا  رورغ  نتسکش  هک  يراد  ار  نامـسآ  هب  ندیرپ  ناوت  یک  يا  هدزن  نیمز 
. دیادز یم  اهرس  زا  ار  لقع  دنابسچ و  یم  نیمز  هب  ار  اپ  رورغ )  ) تفص نیا  اریز  تسا ، هتشاذگ  نامدوجو  رد  دنوادخ  هک 

هب توعد  ار  نارفاسم  دندوب و  هداتسیا  هداج  رانک  هک  میدیدیم  ار  یناکدوک  هار  نایم  رد  میدش . راپـسهر  دابآدومحم  يوس  هب  سولاچ  زا 
زا دـعب  میتفرگ و  نان  يدادـعت  تمحز  هب  حبـص  ادرف  مینارذـگب . حبـص  هب  ار  بش  ات  میتفرگ  یقاـتا  زین  اـم  دـندرکیم . قاـتا  ندرک  هراـجا 

مادک ره  زا  میتشاذگ و  یم  رـس  تشپ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ابیز  کچوک و  ياهاتـسور  هار  رد  میدش . نیـشام  راوس  هناحبـص  ندروخ 
یم اـم  يوس  هب  ار  دوخ  شوغآ  یجوم  ره  اـیوگ  دوب . هداد  تعیبط  هب  یندـشان  فصو  ییاـبیز  مه  اـیرد  راـنک  میدـیچ . یم  رب  يا  هشوخ 

ناشن بدا  دوخ  زا  هقیقد  هب  هقیقد  تشگیم و  زاب  ایرد  هب  ندینشن  باوج  زا  سپ  دوشگ و 

، داد یم 
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. میتسشن هدز و  رداچ  يرانک  میتفگ و  کیبل  ار  نآ  توعد  رون  رهش  کیدزن  هک  نآ  ات 

یم راک  هیقب  اب  اهترفاسم  رد  هک  مداـتفا   � ربمایپ دای  نم  دیوشب و  ات  تشادرب  ار  اههویم  مه  دیجم  دـندش . اذـغ  نتخپ  لوغـشم  اضر  یلع و 
. میدوب هتشاذگ  رفن  هس  هدهع  هب  ار  ییاذغ  هدعو  ره  هدرک و  میسقت  ار  اهراک  زین  ام  دیزادنین و  نارگید  شودرب  ار  ناتراب  دومرفیم  درک و 
تخبدب و مه  رگید  تارک  رد  ادخ  منادیمن  تفگ «: گنردـیمک  زا  دـعب  درک و  یم  هاگن  نامـسآ  هب  هنارکفتم  رداچ  نوریب  رد  مه  دـیمح 
هک دوب  هدرک  باترپ  یفرح  نوچ  هدنخ  ریز  میدز  میدرک و  هاگن  ار  وا  توهبم  تام و  هظحل  دنچ  همه  هن »!؟ ای  هدرک  قلخ  ار  ییاههراچیب 

لاـبقا و تخب و  ندرگ  هب  مه  ار  ریـصقت  دـنادیم و  تخبدـب  ار  دوـخ  یعوـن  هب  مینیبـیم  ار  سک  ره  هک  ارچ  تسـشن  یم  اـه  یلیخ  بلق  هب 
. دزادنایم دنوادخ و ...

مه رگید  تارکرد  دنوادخ  هلب  داد « : باوج  دمحا 
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یف نم  لک   ﴿ هدـمآ نآرق  رد  نینچمه  منادـیم . نیمز  زا  رتهب  ار  نامـسآ  ياههار  نم  دومرف : یم   � ننیموملاریما هدرک  قلخ  ار  یتادوـجوم 
لقع ياراد  یتادوجوم  زین  نامـسآ  رد  دـهدیم  ناـشن  دور و  یم  راـک  هب  لـقع  ياراد  تادوـجوم  يارب  نم ﴾ ﴾(1) و﴿  ضرالا تاومسلا و 
دیابن تسا و  یتمکح  تلع و  ياراد  دـتفایم  قاـفتا  هک  يزیچ  ره  میرادـن و  لوبق  تخب ، ناونع  هب  ار  يزیچ  اـم  هک  نآ  رگید  دراد . دوجو 

. میشاب لفاغ  اهنآ  زا  ام  دشاب و  هتشاد  لیلد  دنچ  اه  زیچ  یضعب  دیاش  میشاب ، نآ  يارب  لیلد  کی  لابند 

خوسر فرح  نیا  اه  گنهرف  رد  هک  دش  هنوگنیا  دب و  ای  تسا  بوخ  مدآ  نیا  اب  تخب  دـنتفگ  یم  تسا و  نانوی  رد  تب  کی  مان  تخب » »
وا مییوگب  دـیاب  هکلب  دراد  ییالاب  تخب  ینالف  مییوگب  دـیابن  دـندنام . لفاغ  زین  نآ  ياـنعم  زا  دـمآرد و  گـنهرف  کـی  تروص  هب  درک و 

دراد دایز " يزور  "

ۀیآ 93. میرم ، هروس  - 1
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، ندنام بنج  لثم  دوشیم ، دایز  مک و  ییاه  هار  زا  يزور  اریز  تسا ، هدوب  هنوگنیا  ردق  اضق و  ای  هتساوخ ، هنوگ  نیا  وا  يارب  تشونرـس  ای 
ندرک قافنا  هقدص و  ندناوخ ، بش  زامن  لباقم  رد  دـنکیم ، مک  ار  يزور  هک  نانمؤم  اب  يراتفر  دـب  ردام و  ردـپ و  هب  يدـنت  ندرک ، هانگ 

. دنکیم دایز  ار  يزور  ندرک  تسد  هب  قیقع  رتشگنا 

راد لوپ  پیت و  شوخ  يردام  ردپ و  ات  تشاذگن  نامدوخ  هدهع  هب  ار  ردام  ردپ و  باختنا  ادخ  ارچ  تفگیم : دـیجم  دزیم  یفرح  سکره 
لیصحت یناسنا  مهرس  رخآ  دنوشیم و  تیبرت  بوخ  دنراد ، یبوخ  ردام  ردپ و  یضعب  ارچ  میتفین . زور  نیا  هب  ات  مینک  باختنا  ار  رکف  اب  و 

. دنوشیم ّقفوم  هدرک و 

دوجو ندـب  زا  لبق  یلک ، حور  هتبلا  دـنک . باـختنا  دـهاوخ  یم  هنوگچ  هدـماین  اـیند  هب  زونه  تسین و  ناـسنا  هک  یتقو  داد : باوج  دـمحا 
. تسادج اهنآ  باسح  هک   � نیموصعم زا  ریغ  هن ، ییزج  حاورا  یلو  دراد ،
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دننام یمتح  ریغ  مود  ناسنا . ندرم  زین  دشاب و  یـسک  هچ  ناسنا  ردام  ردـپ و  هک  نیا  لثم  یمتح  یکی  دراد : تشونرـس  روج  ود  دـنوادخ 
. دوشیم ینالوط  ای  هاتوک  رمع ، یلامعا ، ماجنا  اب  هک  تسا  ناسنا  دوخ  تسد  هک  یگدنز  عون  ندرم و  نامز 

و تکالف ، رجز و  زج  ناـشیارب  اـیند  نیا  هک  ییاـههراچ  یب  درک - قلخ  ار  اـم  ناـمدوخ  راـیتخا  نودـب  دـنوادخ  ارچ  ًالـصا  تفگ : دـمیح 
يوق ار  تا  هدارا  دنیوگیم  دوش . یمن  یلو  منکن  هانگ  مشاب ، یبوخ  مدآ  مهاوخیم  نم  الثم  دوب - دهاوخن  باذع  تدـش و  زج  مه  ترخآ 
دیاب ادخ  ًالثم  میرادن ، ردق  اضق و  ربارب  رد  میلـست  زج  يا  هراچ  دهاوخب و  دیاب  ادـخ  دـهاوخ . یم  قیفوت  مه  نیا  هک  نک  يزاسدوخ  نک ،

ادخ هک  تسا  یتشونرـس  اه  نیا  دوش . هدناوخ  یبش  زامن  ات  دهدب  تدابع  لاح  دنک ، رادیب  ار  ناسنا  دزاس ، قیال  دزادنیب ، رکف  هب  ار  ناسنا 
. مینآ يرجم  طقف  ام  هتشون و  نامیارب 
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تـسین حیحـص  ربج  اما  تسا  هدرک  ردقم  ادخ  نوچ  مروخیم  بارـش  نم  تفگیم : مایخ  رمع  تسا ، ربج  یتفگ  هک  نیا  داد : باوج  دمحا 
هنوگ ود  ام  دنکیمن . هانگ  هب  روبجم  ار  یسک  دنوادخ  تسا و  لاحم  مزلتسم  ربج ، هک  نیا  رب  هوالع  تسا  هدرکن  روبجم  ار  یـسک  دنوادخ 

تمذم ناوت  یمن  راک  نیا  رب  ار  یـسک  ندیـشک و  سفن  لثم  میتسه  روبجم  ام  یعیبط ، لامعا  رد  يرایتخا . مود  یعیبط ، لوا  میراد : لاعفا 
. تسین راک  رد  يربج  نوچ  دننکیم  مذ  ای  حدم  ار  ناسنا  ًالقع  هدنیآ و ... لغش  ندناوخ ، زامن  لثم  يرایتخا  لامعا  رد  اما  درک .

صقان ار  رگید  هورگ  درک و  قلخ  ملاس  يوق و  ار  یـضعب  ادخ  ارچ  هک  تسا  نیا  هدرک ، لوغـشم  ارم  نهذ  هشیمه  هک  يزیچ  تفگ : دیجم 
رد دـنوش و  مادـعا  دـیاب  دـنوش و  یم  دـترم  دـننک  ضوع  ار  ناش  نید  رگا  دـنیآ و  یم  ایند  هب  ناملـسم  یـضعب  ارچ  هک  نیا  اـی  و  هقلخلا ،

رد دننامیم ، مورحم  اهراک  یلیخ  ماجنا  زا  دندرگ و  یم  دیقم  نید  بوچراچ 
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.(1)﴾ نیدلا یف  هارکا  ﴿ ال  هدمآ نآرق  رد  هک  یتروص 

ناملـسم رمع  رخآ  هاگ  هک  نآ  رتراد  هدـنخ  دـنهدیم و  ماجنا  تساوخ  ناشلد  هک  يراک  ره  دـنوشیم و  يرگید  نید  بحاـص  مه  یـضعب 
هب یهورگ  يارب  ار  تسار  هار  ادخ  ارچ  ًالصا  دنتـسه . ناشراتفگ  راتفر و  لامعا و  راتفرگ  ناناملـسم  یلو  دنوریم ، ایند  زا  كاپ  دنوشیم و 

؟ هن ای  دنریذپب  هک  دسریمن  ناششوگ  هب  قح  فرح  ًالصا  رگید  یضعب  دنیآیم و  ایند  هب  ناملسم  هداد و  ناشن  یتحار 

دننک و یم  تسرد  دـیدج  دـم  زور  ره  دنتـسه  شیاسآ  رد  اهنز  هک  یلاح  رد  منک  راک  یتخـس  هب  مشاب  روبجم  موش و  درم  دـیاب  نم  ارچ 
دم زمرق  شفک  لاس  کی  دننکیم . زور  هب  دـیدج و  ار  لزنم  لیاسو  راب  کی  تقو  دـنچ  هدـش  هک  مه  روز  هب  دـننز  یم  غیت  ار  ناشنارهوش 

مامت دیاب  اه  نآ  شفنب و  راب  کی  زبس و  راب  کی  یتروص  راب  کی  دوشیم 
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؟ دنتشاد یتالمجت  نینچ  اجک  ناهاشداپ  نانز  هارمه . نفلت  باق  دنب و  یتح  دشاب ، تسدکی  ناشسابل 

همه تسا . تمعن  ناـبایب  رد  مه  هنهک  ساـبل  نوچ  يدرک  یم  نیزم  ار  ناـم  هناریقح  سلجم  اـت  يدوب  هدـش  نز  شاـک  يا  تفگ : دـیمح 
. دندیدنخ

دارفا دشاب و  هتشاد  دوجو  یصقان  دهاوخ  یمن  دنوادخ  هک  نآ  لوا  تفگ : درک و  دنلب  ار  شرـس  تشاد  بل  رب  يدنخبل  هکیلاح  رد  دمحا 
لولعم ناکدوک  دوش  هدافتسا  ییایمیـش  ای  یبورکیم  بمب  ییاج  رد  رگا  ًالثم  دنتـسه ، طیحم  ای  ردام و  ردپ و  لامعا  لولعم  هقلخلا  صقان 

تعماجم نز  اب  هام  رخآ  طسو و  لوا و  ای  دـنوش و  یم  صقان  ناتناکدوک  هک  دـیروخن  بارـش  دومرف  دـنوادخ  هک  نیا  اـی  دـنیآیم  اـیند  هب 
كدوک هک  دـینکن  هاگن  نز  تروع  هب  دوشیم و  لال  هچب  هکارچ  دـینکن  تبحـص  راک  طسو  ای  دـنیآیم  ایند  هب  هناوید  ناتکدوک  هک  دـینکن 

هب فیعض  كدوک  هک  دینکن  یکیدزن  یگتسخ  تلاح  رد  ای  تشاد . دهاوخ  یفیعض  نامشچ  ای  دوشیم  انیبان 
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دیاب مه  ار  نآ  عباوت  دـشابن  نید  هب  دـیقم  دـنکن و  تاعارم  یـصخش  رگا  لاح  رگید . تاـهورکم  تابحتـسم و  زا  يرایـسب  دـیآیم و  اـیند 
. تسناد رصقم  ار  ادخ  ناوت  یمن  سپ  دریذپب ،

تسا یبلق  رما  نید ، هک  تسا  ینعم  نیدب  هکلب  تسین ، نید  شریذپ  هب  روبجم  یـسک  هک  تسین  ینعم  نیا  هب   (1)﴾ نیدلا یف  هارکا  ﴿ ال  اما
نم یتفگ  يدرکن و  يراج  نابز  رب  ار  نیتداهش  رگا  غولب  ماگنه  هکلب  تسین ، نید  شریذپ  هب  روبجم  یسک  تسین ، هارکا  لباق  یبلق  رما  و 

رد تسا و  نید  هیلع  اتدوک  یعون  ندش  دـترم  هک  تسا  نیا  ندرک  مادـعا  تلع  يوشیمن . مادـعا  یتسین و  دـترم  مشاب  یحیـسم  مهاوخیم 
ماجنا راک  نیا  یطـسو  نورق  رد  الا  دنتـسین و  نآ  ماجنا  هب  رداق  دنرادن  تردـق  نوچ  الاح  یلو  دـندرکیم ، مادـعا  ار  دـترم  مه  نایدا  همه 

زا یکی  اب  هک  هلیلاگ  الثم  دشیم ،
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. دش موکحم  مادعا  هب  درک  تفلاخم  اسیلک  تاداقتعا 

وگب دیجم ! نآ ، رب  هوالع  هسردم  ای  هاگـشناد  هب  دورو  لثم  دریذپب ، مه  ار  نآ  تاررقم  نیناوق و  دیاب  دش  يراک  راد  هدهع  یـسک  رگا  اما 
رـس دارفا  یـضعب  هن !؟ هچوک  لخاد  هچب  هب  یلو  يراذـگیم  يدایز  مارتحا  ینیب  یم  ار  ملاـع  نـالف  اـی  روهمج  سیئر  رـسپ  یتقو  ارچ  منیبب 

هن و دنـشابن  رگا  دنراذگ و  یم  مارتحا  شا  هچب  هب  دنـشاب  یعامتجا  تیعقوم  ياراد  ردام  ردـپ و  رگا  ًالثم  دـنا ؛ هتـسشن  ردام  ردـپ و  هرفس 
. دسرب دهاوخ  یم  هک  ییاج  هب  ات  دنک  شالت  دوخ  دیاب  ناسنا 

اریز میدش ، راپـسهر  دجـسم  يوس  هب  یگمه  هاتوک ، یترچ  اذغ و  ندروخ  زا  دعب  میتخادنا . ار  هرفـس  تعاس 11  دایز  یگنـسرگ  تلع  هب 
دنک دمآ  تفر و  دایز  يا  هناخ  هب  سک  ره  نوچ  دربب . صوصخم  هرهب  نآ  زا  ات  درک  یم  ادخ  هناخ  نامهیم  ار  دوخ  یتصرف  ره  رد  دـمحا 

. دوشیم نیبرقم  ءزج  مک  مک 
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رهظ ناذا  زا  لبق  باوخ  نوچ  تفریم . هلولیق  باوخ  هب  رهظ  ناذا  زا  لبق  تعاس  مین  هشیمه  دـمحا  هتبلا  میتفر . ایرد  هب  یگمه  زامن  زا  دـعب 
همین ات  بورغ  زا  دنا : هدرک  مسق  هس  ار  بش  باوخ  هک  نانچمه  دـهد . یم  طاشن  ورین و  ناسنا  هب  هک  میراد  تایاور  رد  تسا و  بحتـسم 

ات حبص  ناذا  زا  یلو  تعاس ، کی  تعاس  کی  ره  حبـص  ناذا  ات  بش  همین  زا  دهدیم ، ورین  ناسنا  هب  تعاس  هس  تعاس ، کی  ره  هک  بش 
. تسا بحتـسم  نتفگ  ادـخ  رکذ  ندـیباوخ و  ولهپ  هب  هلبق ، هبور  نینچمه  دریگیم . ورین  ناسنا  زا  تعاس  هس  تعاس  کی  ره  باـتفآ  عولط 

. دهاوخیم يدج  یمزع  نآ  زا  نتشادرب  تسد  هک  تسا  یتداع  هورکم و  ندیباوخ  هنیس  هب  رپ و  مکش  اب  لباقم  رد 

زا دعب  يور . هدایپ  يرادقم  میدرکیم و  انـش  یکدنا  يزاب ، نش  هاگ  میدرکیم و  عمج  فدص  هاگ  دش . يراک  لوغـشم  سک  ره  ایرد  رانک 
. میداتفا هار  هب  هدرک ، عمج  ار  لیاسو  میدش و  عمج  یگمه  تعاس  دنچ 

www.Ghaemiyeh.comهمدقم ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 97زکرم  هحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com


63 ص :

. متفگیمن يزیچ  هتفر ، ورف  رکف  رد  مدوب . تحاران  كانمغ و  نم  میدیـسر . يراس  هب  اـت  میتشاذـگ  رـس  تشپ  ار  داـبآدومحم  ياـبیز  رهش 
دـسج دندیـشکیم ، نوریب  بآ  زا  ار  يزیچ  دندوب و  هدرک  عمجت  يا  هدع  هک  مداتفا  دابآدومحم  لحاس  لبق  لاس  دـنچ  هرطاخ  دای  هب  نوچ 

. دوب هدش  ادیپ  رت  نییاپ  رتمولیک  دودح 40  هدش و  قرغ  ایرد  رد  شا  هچب  نز و  مشچ  ولج  لبق ، زور  راهچ  هک  دوب - هلاس  ای 28  يدرم 27 
کـشزپ هب  ات  دینک  شدنلب  هک  دیـشک  یم  دایرف  شیومع  دوبن ، ادـیپ  الـصا  شیاه  مشچ  هک  يروط  هب  دوب ، هدرک  داب  رایـسب  شندـب  رس و 
یتبسانم ره  اب  دندیشکیم و  ششوغآ  رد  ندرم  زا  لبق  هک  یـسک  مه  نآ  تشادن . ار  وا  هب  ندش  کیدزن  تارج  یـسک  یلو  میربب  ینوناق 

میدرب ینوناق  کشزپ  هب  میتفرگ و  ار  شیاپ  تسد و  اـم  دـندوب . نازیرگ  وا  زا  همه  هک  دوب  هدـش  ییـالب  راـتفرگ  لاـح  اـما  دندیـسوب ، یم 
مدش و روبجم  نم  دماین  یسک  نوچ  میهدب و  شتکرح  ات  دنک  کمک  دیایب  رفن  کی  تفگ : کشزپ 
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هید هدرم  هب  ندز  تحارج  هک  ما  هدینـش  نم  هتبلا  دش . جراخ  شندب  زا  بابح  اب  هارمه  نوخ  دز  وا  ندـب  هب  غیت  دـنچ  رتکد  اجنآ  رد  متفر .
. تسا هنوگنیا  اه  هدنز  دروم  رد  هک  هنوگ  نامه  دراد 

يرتم دنچ  هک  نآ  زا  دعب  مدوب . هدـش  راپـسهر  يراس  يوس  هب  مدرک و  كرت  ار  اجنآ  مه  نم  داد و  صیخرت  هزاجا  رتکد  یتاظحل  زا  دـعب 
تاـهج همه  زا  داد : باوج  یتحاراـن  اـب  وا  دوبیمدآ ؟ هنوگچ  تیم  مدیـسرپ  وا  ناـکیدزن  زا  یکی  زا  مدـش و  هداـیپ  نیـشام  زا  مدومیپ ، هار 

دوبن شدوخ  ِتسد  نیا  دوب و  هدرک  دـنلب  تسد  وا  يور  هب  زین  راـب  کـی  یتح  تشادـیمن  هگن  ار  شردـپ  مارتـحا  طـقف  دوب  یبوخ  ناـسنا 
. دیمهف یمن  يزیچ  رگید  دشیم  هک  تحاران 

دیاش تبقاع  نیا  درذگ و  یم  وا  ناهانگ  مامت  زا  دنوادخ  نیمه  رطاخ  هب  تسا  ندش  قرغ  ندرم ، عون  نیرت  تخس  هک  میراد  تایاور  رد 
وا تساوخیم  دنوادخ  هدوب  یبوخ  ناسنا  نوچ  دوب و  هدرک  شردپ  هب  هک  دشاب  یتمرح  یب  رطاخ  هب 
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. تسا هانگ  یعضو  رثا  اه  نیا  همه  دناوخب . شیوخ  دزن  هب  هدش  ریهطت  كاپ و  ار 

ار ّتیم  نوید  هتـشاذگ  یقاب  هک  یلاوما  زا  ثرا  میـسقت  زا  لـبق  دـیاب  هثرو  گرم ، زا  دـعب  و  درک . ناربج  ًاـمتح  دـیاب  ار  ندوب  نویدـم  اـما 
. دراد هید  دوش  ندش  خرس  ببس  رگا  یتح  هک  نارگید  ندز  کتک  لثم  دنزادرپب ،

نم دروآ و  یم  درد  هب  ار  یناسنا  ره  لد  هک  شارخلد  يا  هنحـص  تشادـن . یفطل  میارب  اـهناکم  رگید  رهـشهب و  يراـس ، تاـظحل  نیا  رد 
. متفر یم  ورف  رکف  رد  مدروآ و  یم  رطاخ  هب  ار  زور  نآ  تاظحل  کت  کت 

ندیباوخ يارب  ار  ییاج  اجنآ  رد  میدیـسر ، زگ  ردنب  هب  هک  نآ  ات  دـش  یم  یط  اه  تفاسم  تشذـگ و  یم  يرگید  زا  سپ  یکی  اه  تعاس 
یم دیبوک و  یم  هک  جاوم  ییایرد  ایرد . رانکرد  دـنلب  ییاه  وکـس  اب  ابیز  زیمت و  یلحاس  میتفر ، نمکرت  ردـنب  هب  راچان  هب  میدرکن و  ادـیپ 

. تاهیه یلو  دنک ، مرن  ار  اههرخص  یگنس  لد  دیاش  ات  دیبوک 
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يدرم دوب . لوغـشم  افـص  هب  شیوخ  يادـخ  اب  درک و  یم  همزمز  بل  ریز  یمارآ  هب  ار  لیمک  ياعد  يا  هشوگ  رد  دـمحا  دوب . هعمج  بش 
لاس دـصراهچ  رازه و  هک  ییاوعد  دنتـسه ، ینـس  هقطنم  قافتا  هب  بیرق  رثکا  نوچ  دـینک  طایتحا  دـیتسه  هعیـش  رگا  تفگ : دـمآ و  شیپ 

نآ منم  هک  دلاب  یم  دوخرب  شیوخ  ياه  هلیح  رب  دنز و  یم  دنخـشیر  ناشیاه  هرهچ  رب  ناطیـش  هتخادـنا و  گنچ  ناناملـسم  ناج  هب  تسا 
. مدرک ار  هچ  نآ  مدرک  مدرک و  اه  مدآ  ناج  رب  هئطوت  هک  يزاب  گنرین 

. دننتشک قاتشم  تشهب  قاچنب  نتفرگ  قشع  هب  یهورگ  تساجرب و  اپ  دبا  ات  هعیش  نوخ  تیلح  مکح  ییوگ  وت 

مشچ هتـشادزاب و  ندینـش  زا  ار  اه  شوگ  هتخادنا و  ناگدید  رب  هدرپ  هک  یبصعت  دندیلان . نآرب  اه  نرق   � تیب لها  � و  ربمایپ هک  یتبیصم 
نیا رد  هک  اهناج  هچ  دنکیم . كرد  ار  نآ  یناور  دراد و  ار  ماکحا  یلالز  ندید  ناوت  یک  تشگ  تخـس  هک  یلد  تسا . هدرک  روک  ار  اه 

. دنا هدش  هدیشک  گرم  ماک  هب  هک  يدارفا  هچ  هتشگ و  كاخ  ریز  هار 

www.Ghaemiyeh.comهمدقم ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 97زکرم  هحفص 71 

http://www.ghaemiyeh.com


67 ص :

يزومایب و ناوت  یم  یک  يراپـسن  داتـسا  تسد  هب  ار  نت  ینکن و  هل  اپ  ریز  ار  رورغ  يراین و  ریز  هب  رـس  يزاسن و  ناهاوخ  ار  نتـشیوخ  اـت 
اب دنادرگ و  نهذلا  یلاخ  ار  دوخ  دیوش و  تسد  تیبصع  دـیاقع و  اه و  تنـس  زا  هک  تسا  نآ  قح ، بلاط  لوا  طرـش  يوش . نف  بحاص 

دونـشب و هداد  رارق  وا  داهن  رد  ادخ  هک  یتریـصب  اب  دشاب و  اونـش  طقف  هتـشاذگ ، مه  يوررب  ار  نابل  دراپـسب و  ادخ  هب  ار  دوخ  انیب  یمـشچ 
ینـس و هعیـش و  ادـیپ . هار  تسا و  مولعم  قح  یـشابن  هنوگنیا  رگا  هک  دزرو  دانع  هتـسب ، ار  شوگ  مشچ و  دـیوگب و  هک  نآ  هن  دـنک  رکفت 

چیه يراشف  ياپ  نآرب  یشاب و  هتفریذپ  ار  نید  ناکاین  تنس  قبط  یـشاب و  هک  مه  هقح  بهذم  بحاص  درادن . یتوافت  یحیـسم  يدوهی و 
هب وم . شچیپ  نم  ینیب و  یم  وم  وت  هک  درب  یمن  لالد  کی  زگره  درب  یم  دیراورم  رُد و  زا  سانـشرهوگ  کی  هک  یتذـل  درادـن . یـشزرا 

یتذل دننک  كرد  هک  ناهاشداپ  ياههچب  دنیاجک  دیامرف «: یم  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  هک  تسا  لیلد  نیمه 
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کی زگرهار  شفـصو  هک  دوریم  ناود  ناود  دباییم و  دـجو  نانچ  دـبای  هار  تریـصب  يور  زا  هک  یناسنا  مرب » یم  فشک  نیا  زا  نم  هکار 
. دمهف یمن  هار  رد  يانیبان 

رداچ هشوگ  هب  مه  ام  دـندرک . یم  نوریب  نت  زا  ار  راک  هتفه  کی  یگتـسخ  دـندوب و  هتـسشن  مه  رانک  رد  همه  دوب و  غولـش  لحاس  راـنک 
هب میدیرخ و  هقوذآ  يرادقم  رهش  رد  دوبن . یسک  رامش  تشگنا  يا  هدع  زج  میدمآ ، نوریب  هکرداچ  زا  ادرف  حبـص  میدیباوخ . میدیزخ و 

. میداتفا هار 

نابایب دعب  هب  اج  نیا  زا  دشیم . هتـساک  تشد  هوک و  يزبس  زا  فرط ، نیا  هب  يراس  رهـش  زا  تشادن . یفطل  نامیارب  عرازم  تاغاب و  رگید ،
هس ناچوق  رهش  رد  هکنیا  ات  دشیم . یط  يرگید  زا  سپ  یکی  اهاتسور  دندادیم . رس  افـسا  او  هلان  تشد  هوک و  درکیم و  نهپ  ار  شیاههکل 

دنلب يادـص  اب  رـسفا  نآ  تسا . زمرق  غارچ  بانج  تفگ : یلع  ورب . هک  درک  هراشا  ام  هب  سیلپ  هار  راـهچ  رـس  تفرگ . ار  همه  لاـح  قاـفتا 
، توس يادص  تکرح ، زا  دعب  ورب  متفگ  تفگ :
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امـش تفگ : یلع  دوب . زمرق  هک  غارچ  یتفر  ارچ  دومرف : كرادـم  قیبطت  نتفرگ و  اب  و  دـمآ ، ولج  بانج  نآ  درک  راد  او  نداتـسیا  هب  ار  ام 
نم هن  تفگ : دـنخبل  اب  هنانابرهم و  سیلپ  ياقآ  تسا . مدـقم  ولبات  رب  سیلپ  ولبات ، دـشاب و  سیلپ  هک  اجک  ره  ورب و  یتفگ  اوعد  اب  تدوخ 

. يوش ام  يرتشم  دشاب و  بوخ  متسد  هللاءاش  نا  منکیم  همیرج  ار  امش  لاح  مدرکن  اوعد  هک 

دوب یگدیرب  کی  هار  سیلپ  رانک  رتولج  یمک  دنروخب . راهان  رهش  كراپ  رد  هتشگرب ، دنتفرگ  میمـصت  اههچب  رتمولیک  تشذگ 3  زا  دعب 
نیا تفگ : یلع  يدز . رود  ارچ  تفگ : دـمآ و  ولج  ینابهورگ  داد . شزاون  ار  نامـشوگ  سیلپ  توس  يادـص  هرابود  هک  میدز  رود  اـم  و 
دازآ ندز  رود  يولبات  دـیاب  :» تفگیم زیر  کی  دوبن و  راکهدـب  شـشوگ  سیلپ  بانج  دـتمم . طخ  هن  دوب  عونمم  ندز  رود  يولبات  هن  اـج 

نامسآ هب  یلع  يادص  دیوش ». همیرج  ناموت  رازه  دیاب 24  الاح  دینزب ، رود  یتسناوت  یم  امش  ات  دوب  بصن 
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.« دوش فیقوت  دیاب  نیـشام  تیرومام !؟ نیح  رد  نوناق  رومام  هب  نیهوت  : » تفگ دمآ و  نوریب  يرـسفا  درک . دادـیب  داد و  هب  عورـش  تفر و 
.« منکیم تیاکش  نم  تسا  يداهن  هچ  یگدیسر  عجرم  :» تفگ یلع 

درک و رارف  دز و  ام  هب  ینیـشام  مه  ناچوق  كراپ  رد  میداـتفا . هار  هب  میدـش و  همیرج  ناـموت  رازه  راـهچ  کیـشک  رـسفا  یناـیم  رد  اـپ  اـب 
. میتفر میدرپس و  ادخ  هب  خلت  هرطاخ ي  هس  اب  ار  ناچوق  درک . لمیکت  ار  يزاون  نامهیم 

یمامت زا  ار  دوخ  هک  تسا  یقاشع  سنا  لفحم  نابایب  متفگ  دوخ  اب  میناسرب  حبص  هب  نابایب  رد  ار  بش  میتفرگ  میمصت  دوب . باتفآ  بورغ 
زا رپ  هطبار  رب  نامدرم  نیگآرهز  مشچ  ات  دنلوغـشم  يزاب  قشع  هب  شیوخ  قوشعم  اب  هدیزخ و  يا  هشوگ  رد  هدیناهر و  رهـش  تالآ  رویز 
رو هطوـغ  یکیراـت  رد  هدرک و  یط  ار  ناـبایب  هار  ماـگنه  بش  یگمه  اـیلوا  اـیبنا و  دـنزن . مه  رب  ار  سلجم  دـنکن و  باـترپ  ریت  ناـنآ  رهم 

مه زور  رد  دنتشگ و  یم  نیزم  بوبحم  رون  هب  دندشیم و 
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يوس هب  دشکیم و  نوریب  مدرم  نایم  زا  ار  صخش  دنکیم و  لماک  ار  شیوخ  فطل  ادخ  يرآ  دنتخاس . یم  رود  رهش  زا  ار  دوخ  یناپوچ  اب 
ناویح دـنناوت  یم  یک  دـننک  تیبرت  ار  ناویح  دـنناوتن  نانآ  ات  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ناربماـیپ  یناـپوچ  و  دـناشکیم . هاـگتولخ  هب  شیوخ 

ار زیچ  همه  گرگ  ندید  اب  دنیامیپیم و  هار  شیوخ  گرزب  لابند  هب  هک  دنتـسه  ینادنفـسوگ  نوچ  مدرم  رثکا  هک  دننادرگ  مار  ار  ناتفص 
. دننک داجیا  تینما  هتشادرب ، ار  عناوم  دننک و  يربهر  دنزومایب  ار  اهنآ  ندرک  روج  عمج و  دیاب  ایلوا  دنود . یم  فرط  ره  هب  هدرک ، اهر 

قالش ییوگ  دوب ، هدینارتسگ  نیمز  رب  ار  شیوخ  یهایـس  بش ، دناسریم . لقادح  هب  ار  مشچ  ییآراک  دییارگیم و  یکیرات  هب  مک  مک  اوه 
یکیراـت هب  دنـشاب  ناگدـش  مگ  يارب  ییاـمنهار  اـت  هتخادـنا  ناـشدوجو  رب  هک  ار  يرون  هرذ  اـت  تفوکیم  ناگراتـس  هدرگرب  هدیـشکرب و 

وا هب  مه  هریت  ياهربا  دنادرگ . نیمز  رب  قلطم  مکاح  ار  دوخ  دناشکب و 
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. دیسریمن مشچب  مشچ  دوب  هتساوخرب  هسیسد  نیا  اب  هلباقم  هب  هک  يداب  دوبن  رگا  دندوب و  هداد  يرای  تسد 

رد هک  اهنرق  نیا  رد  رایـسب  هچ  متفگ : تملظ  هب  باطخ  شیوخ  نهذ  رد  دادیم و  شیارآ  ار  منابل  ۀشوگ  دنخبل  مدوب و  هشیدنا  رد  دوخ  اب 
. يدیزخ يا  هشوگ  هب  يدرک و  عمج  ار  شیوخ  طاسب  دیشروخ ، ندمآ  اب  راک  رخآ  یلو  يدرک ، هسیسد  يدوب و  رکف  نیا 

يروآ و یم  رب  دایرف  يزات و  یم  يرآ و  مه  هب  يرکـشل  ینک و  عمج  وزاب  رد  اوق  مامت  ینکیم و  شالت  ییآرد و  هب  ادرف  زاـب  هک  منادـیم 
ءاـقب هشیدـنا  رد  دـنتخاون و  دـنتخات و  دـنتفرگرب و  اوق  دـنتفر ؛ دـندمآ و  اـهنرق  هک  یماـکح  وچمه  دروآ ، یهاوـخ  ورف  میلـست  رـس  رخآ ،

. دنتفر هک  دنتفر  دنداتفا و  ریز  هب  جوا  زا  یکدنا  زا  دعب  اما  دندنارذگ ، راگزور  یگشیمه 

ياجرب یملظ  هن  هک  يزاس  مارآ  ار  اه  لد  ینک و  نک  هشیر  ار  تملظ  هک  ییآیم  یک  اهلد  دیشروخ  يا  وت  و 
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. دشاب ماخ  هشیدنا  رد  هک  یملاظ  هن  دریگ و  يراوس  تیرشب  هدرگرب  هدرک ، ملع  دق  هک  دنام 

شوخ یمیـسن  درکیم . میدقت  شیوخ  ناگدـننیب  رب  هتفرگ و  صالخا  فک  رب  ار  شیوخ  ییابیز  ۀـمه  نابایب  متـسیرگن ، یم  هک  فارطا  هب 
شیوخ نانامهیم  زا  رظن  ره  زا  ات  دادیم  ياج  ناسنا  هماش  رد  ار  دوخ  هدش  رطعم  دیلامیم و  یشحو  ياه  لگ  رب  ار  شیوخ  نت  دیزو و  یم 

دندورـسیم و هزات  راعـشا  دندناوخ و  یم  هناقـشاع  ياههنارت  ناسنا  شوگ  رد  دندوب و  هدمآ  زاوآ  هب  اه  كریج  ریج  دشاب . هدرک  ییاریذـپ 
. دندادیم شمارآ  شیوخ  ياه  هفیطل  اب  ار  ناگمه  ناور  حور و 

. مدمآ نم  هک  نیمز  ناگنشت  دنیاجک  تفگیم : شیوخ  رشرش  يادص  اب  درک و  شراب  هب  عورش  يراهب  ناراب  هاگان  هک  مدوب  راکفا  نیا  رد 
: دومرف دنوادخ  هک  دییایب  دییاعد  تباجا  نامز  رظتنم  هک  یناسک  يا  ما . هتشاذگ  جارح  هب  ار  شیوخ  دوجو  نم  هک  دیوش  باریـس  دیایب و 

ناراب ریز  رد 
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نم مرگید ، زیچ  نم  یلو  هعمج . بش  رد  اعد  ریپ و  ياهناسنا  ياعد  دـنزرف و  قح  رد  ردام  ردـپ و  ياعد  نینچمه  دوشیم . باجتـسم  اـعد 
. دیهد همادا  شیوخ  تایح  هب  امش  ات  منک  یم  ینابرق  مشکیم و  ریز  هب  ار  دوخ  جوا ، زا  هک  منم  ما ، یهلا  تمحر  ناراب 

سک ره  تشادن . شنانخـس  هب  یهجوت  سک  چیه  ایوگ  میدـناسر . نیـشام  لخاد  هب  ار  دوخ  میدرک و  روج  عمج و  ار  هیثاثا  تعرـس  اب  ام 
. میور ورف  زان  باوخ  هب  نیشام  رد  ام  دنارب و  هدننار  دش  نیا  رب  میمصت  ماجنارس  درکیم . يررغررغ  ناشک  هزایمخ 

لحم هک  سدقم  یهاگیاج  درکیم .  � اضر ماما  یتوکلم  هاگراب  یهار  ار  اه  لد  تشگیم و  نایامن  رود  زا  دهـشم  رهـش  مک  مک  مد  هدیپس 
. دنتفگ یم  دمآ  شوخ  ناسنا  هب  رود  زا  دندوب و  هدرک  نهپ  ترضح  نارئاز  ياپ  ریز  ار  شیوخ  ياه  لاب  کئالم  تسا و  ناگتـشرف  لوزن 

. رون دوب و  رون  دوب و  رون  درکیم  راک  مشچ  ات  يدرکیم  هاگن  هک  نامسآ  هب 
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هب سک  ره  میداتفا . هار  سپـس  میتفرگ و  لوخد  نذا  میدرک و  اقآ  تمدخ  یمالـس  رود  زا  میدـش و  هدایپ  همه  درک و  فقوت  يرانک  یلع 
. تفرگیم ار  سفن  دادیم و  راشف  ار  ولگ  ضغب  تخیریم . يا  هلایپ  رد  ار  ماج  درک و  یم  دای  دوخ  قوشعم  زا  یفصو 

هچ یلو  مسیون ، یم  هتفرگ و  تسد  رد  ملق  هک  تسوت  قشع  هب  هدرم ، ره  ناـج  رد  هدـش  هدـیمد  حور  يا  قشاـع و  لد  رد  هتفهن  قشع  يا 
فصو ناوت  یم  یک  اجک ! ماهتسکش  تسد  اجک و  وت  دروآیم ، ذغاک  رب  ار  مفیعض  زغم  زا  هتـساوخرب  شوارت  ملق  هک  مسیونب  هچ  میوگ و 

. مزادـگیم مزوسیم و  هدز . شتآ  مناـج  رب  وت  نامـشچ  هک  میوگ  ار  تیاـبیز  هرهچ  فصو  هنوـگچ  یجنگن ! فـصو  رد  وـت  هک  نتفگ  وـت 
دوشیم زاغآ  زور  دروآیم و  نوریب  رـس  باتفآ  زور  ره  وت  قشع  هب  تسین . یقوشعم  چیه  ناوت  رد  ياهدنکفا  ملاع  ناج  رب  وت  هک  ياهرارش 

ملاع لد  رد  امش  هک  یتبحم  هب  دوشیم . کیرات  اج  همه  و  دیباوخیم . مارآ  راک  رخآ  و 
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يا تسا  هدیدن  هکار  امـش  فطل  دناوخ . یم  دیآیم و  زاوآ  هب  ياهدـنرپ  ره  دـسوبیم و  دـشکیم و  شوغآ  رد  ار  شکدوک  ردام  دـیدنکفا 
. دیشک شنامشچ  همرس  ار  ناتیاپ  كاخ  دز و  ناتیاه  مدق  رب  هسوب  تشاذگ و  ناتیاه  شفک  رب  ار  شیاه  مشچ  هک  هاگ  نآ  وهآ ! نماض 

زا ارم  دناشنیم و  ورف  ار  زغم  زا  هتفرگ  رب  راخب  دنکیم و  شوماخ  ار  منامـشچ  شتآ  وت  هاگن  کی  هک  تمدیدیم  مدوب و  نامز  نآ  شاک  يا 
ییآرد فصو  رد  هک  ینآزا  رتالاب  وت  دیوگ  امش  فصو  دراد و  ار  امـش  تلزنم  ماقم و  كرد  ناوت  یک  مدوجو  دناهریم . یناطیـش  راکفا 

یب نم  هنرگو  دومن ، قیال  ارم  تخاس و  مهارف  میارب  ار  نآ  هلیـسو  داد و  ندمآ  ناوت  هک  ار  ادخ  رکـش  ینآ . میوگب  هچ  ره  ییادـخ  زج  و 
نمی هب  ادخ  یتسه  شرع  ریز  رد  رون  هک  یبوبحم  يا  مهاکب . ناج  درد  ممارخب و  ترانک  رد  مبای و  رادید  تداعس  هک  منآ  زا  رت  تیافک 

ماهداد ماجنا  هک  یلامعا  نیا  رب  نم  و  دروآ . دوجو  هب  ار  نآ  درک و  رظن  ملاع  رب  امش  دوجو 
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هچ نم  دوب و  تایح  همادا  هب  يدیما  هچ  دیدرکیمن  رظن  دـیدوبن و  امـش  رگا  متـسین و  مه  رفـص  ریز  تیاهن  یب  هک  منادـیم  اهنت  میوگ ! هچ 
. متشاد

کیدزن هب  یتقو  دشاب ، نم  هیبش  مه  دنچ  ره  يراک ، هنگ  ره  هک  دراد  تسود  ار  امش  ردق  نآ  ادخ  هک  مسریم  نیا  هب  مشیدنایم  هک  يردق 
شجنر ناشناهانگ  یکرچ  زا  ادابم  ات  دنکیم ، نیزم  شیوخ  رون  هب  ار  وا  دزرمآیم و  ار  وا  ناهانگ  مامت  ادـخ  دـسریم  امـش  یتوکلم  هاگراب 

. دوجوم ره  تقلخ  ثعاب  فیرش و  يزیزع و  وت  هک  دوش  مهارف  ناتیارب  یتحاران  نیرتکچوک  دوش و  ادیپ  ناتدوجو  رد  يرطاخ 

هب ار  مدوخ  سپ  مسانـشیمن  هک  نم  ایادـخ  میتایح . رد  ناتدوجو  هب  اـم  سپ  تشاد ، ندـمآ  دوجو  هب  تقاـیل  یـسک  هچ  دـیدوبن  امـش  رگا 
هچ داد . وت  نامرف  کی  هب  ار  شا  یتسه  همه  وا  هک  دزادنیب  هراچ  یب  نم  هب  یهاگن  ات  هاوخب  میاقآ  زا  مراد . يرایدیما  مراپسیم و  وت  تسد 

هچ ياو  میوگ !
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ار منازرل  يادص  ینآ . تسا ، یبوخ  هچ  ره  ینآ و  زا  رتالاب  وت  میوگ  هچ  ره  هک  منزب  ادـص  ییاهژاو  هچ  اب  مناوخب و  ار  وت  هنوگچ  میوگ !
. ینیرتهب ناراکهانگ  شریذپ  رد  وت  هکریذپب  ار  مبلق  زا  هتساوخرب  تبحم  نیشنب و  هراظن  هب 

ياه ماگ  رب  كاـخ  نیا  هک  ارچ  مزرویم . قشع  نآ  كاـخ  رب  منک و  یمراـثن  تیاـههچوک  سپ  هچوک  هب  ار  ماـهناچ  زا  زیربل  ياـه  کـشا 
ترـضح قاشع  ياـپ  ریز  ار  دوخ  اـت  هتـساوخ  ناـسنا  يارب  ادـخ  هک  تسا  یتداعـس  دوخ  نیا  هک  دـنز  یم  هس  وب  هظحل  هب  هظحل  تنیرئاز 

. دزادنا

نیرتـهب اـج  نیا  هک  دـییآ  رد  هب  اـه  شفک  يا  سپ  يزیچ . همه  بحاـص  وـت  هـک  مـنک  یفـالت  هنوـگچ  ار  تـمرک  زا  هتـساوخ  رب  تـبحم 
. تسا نونج  يداو  اج  نیا  هک  يآ  شورخ  هب  لد  زوس  يا   (1)﴾ يوط سدقملا  داولاب  کنا   ﴿ هک یناد  یم  تسود  يا  وت  و  تساهنیمزرس .

مه هب  تسد  اه  مغ  يا  و 

ۀیآ 12. هط ، هروس  - 1
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هک تسا  بیرغ  ماما  نیا  هک  دیهد  رـس  نزح  ۀلان  اه  لد  يا  و  هتـشگ . زوس  رگج  ناگیامورف  تسپ  تسد  هب  اهناسنا  نیرت  كاپ  هک  دـیرآ 
رامش تشگنا  زج  يرگنب  بوخ  رگا  وت  و  ار . حیرض  زا  هتساوخرب  ياتبرغ  او  ۀلان  دیونشب  اه  شوگ  يا  هدنام و  اهنت  کت و  نارای  نایم  رد 

. دنا هدمآ  درگاج  نیدب  تراجت  حیرفت و  رطاخ  هب  ناگمه  هک  یبای  یمن  یقیقح  قشاع  دنچ  رئاز  اه  نویلیم  نایم  رد 

نم هاگلزنم  هک  مرادن  رب  وت  يوک  زا  رـس  دناوخ . یم  هک  ار  هچ  ره  يونـش  یم  دیآ و  یم  ار  هک  نآ  ره  يریذپ  یم  هک  ار  تمرک  نآ  مزان 
يا و هدش  هدناوخ  هک  تسود  يا  تتداعس  هب  اشوخ  و  دیور ! یم  اقآ  يوس  هب  هنهرب  ياپ  اب  هک  اه  شفک  يا  تلاح  هب  اشوخ  تساج . نیا 
دزادـنا و یم  شود  هب  ار  تخانـش  زا  يا  هشوت  داز و  تکرح  زا  لـبق  دوش و  یم  راپـسهر  دسانـش و  یم  هک  نآ  تساـبیز  هچ  و  ییآ . یم 

. دنک یم  شک  شیپ  ار  تبحم  زا  يا  هیده 

ار تراوید  رد و  زور  ره  هک  میسن  لاح  هب  اشوخ 
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هب اشوخ  دننز ! یم  هسوب  ار  تنارئاز  ياپ  ریز  شرف  مدره  هک  تیارس  نحـص و  رب  هدش  نازیوآ  ياه  غارچ  لاح  هب  اشوخ  دنک . یم  شزاون 
تبحم میسن  اب  هک  تمرح  ياج  ياج  رد  هتشارفا  رب  ياه  مچرپ  اشوخ  دنا ! هدمآ  صقر  هب  وت  قشع  هب  هک  تیارس  نحـص و  ناگدنرپ  لاح 

!. تنارئاز رس  رب  تسا  ینابیاس  هک  تیاهراوید  رب  هتسشن  ياه  فقس  اشوخ  دنیآ ! تکرح  هب  وت 

. تساج نیا  دارم  هک  ملاع  همه  رب  نکزان  هاتوک و  هار  تسا و  کیدزن  لاصو  هک  شاب  نادـنخ  مرای و  رانک  رد  نم  هک  لد  يا  شاـب  داـش 
ندرگ ور  بوخ  يروح  يا  ار  وتو  منز . راوید  رد و  هب  تروضح  قوش  زا  نم  هک  فعـش  روز  زا  منک  شکاچ  هرابود  ات  نهاریپ  تساجک 

 . تسین اجنیا  وت  ياج  بوبحم  روضح  اب  هک  منز 

. دیآرب نت  ناج ز  ای  ناناج  هب  دسر  نت  ای  دیآ  رب  نم  ماکات  مرادن  بلط  زا  تسد 

هک ییاج  نیا  وت  ات  دور  تشهب  لابند  هب  هک  تسیک 
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، نتفاتش یقاب  راید  هب  اشوخ  تیارس  نحص و  هب  تسا  دوعص  ناگتـشرف ، يوزرآ  ياهتنم  هک  ارچ  تسا . يداو  نیا  ترـسح  رد  مه  تشهب 
همه زا  ربخ  یب  نم  و  مراتفر . ینیبیم  مراتفگ و  يونـشیم  مرانک و  رد  هشیمه  یتسه  وت  اما  مور  یم  مور و  یم  مباوخ . هب  ییآ  یم  وت  یتقو 

هب وت  متـسیک و  منادـیم  دوخ  هک  ياهدرک  فصو  وت  هک  منآ  هن  نم  هک  مراپـسیم  ناسکان  هب  لد  مزاب و  یم  گـنر  دادـخر  ره  یپرد  زیچ 
. ینکیم فیصوت  شیوخ  مرک  لضف و 

فـصو هنوگچ  مناوخب و  هچ  ار  وا  میاه . گرهاش  زا  هدمآرب  تسا  یهآ  مداهن و  زا  هتـساوخرب  تسا  يزوس  نیا  میوگ ! هچ  نم  ادنوادخ 
. میادگ نم  تسا و  هاش  وا  هک  میوگب  ار  وا  ياه  ینابرهم 

رب هدیبسچ و  ماک  رد  نابز  هک  میوگ  هنوگچ  رود  زا  ار  تمالـس  خساپ  مسوبیم . ترادید  قشع  هب  ار  تنامالغ  ياه  شفک  رب  هتـسشن  درگ 
. مناریح تیزاون  نامهیم  زا  نم  هک  هتسب  توکس  لفق  لد ،
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ییوت هک  مزادـگیم  مزوسیم و  مرامیب ، مسج  تسا  درـس  هک  ریگ  نم  تسد  مدوجو . ۀمـشچ  زا  رتاراوگ  ياو  مناـج  زا  رتهب  يا  وترب  مـالس 
. ماهدز لد  هب  اه  بوشآ  وت  قشع  زا  نم  هک  تسد  رد  تسد  مداد و  وت  تسد  هب  لد  میاهدرد . نامرد 

کی هار  مامت  دادـیم ، لصو  هدژم  ار  هدـمآ  بل  هب  ياهناجو  درکیم  ییاـمن  دوخ  رود  زا  ناـشخرد  ینیگن  نوچ  ترـضح  هاـگراب  دـبنگ و 
دوش زاب  یهار  رتدوز  هچ  ره  هک  دوب  نیا  همه  يوزرآ  ییوگ  وت  فرط . کی  کیفارت  رد  هداتسیا  طخ  هب  ياهنیـشام  تشپ  راظتنا  فرط و 

. دنسرب لاصو  هب  ات 

. میدرک باختنا  تماقا  يارب  ار  یقاتا  میدومن و  یط  ار  اههچوک  سپ  هچوک 

. میدنویپب نیرئاز  فص  هب  دعب  مینک و  ترایز  لسغ  دیایب  اههچب  تفگ : دمحا 

تسا رئاز  رئاز ، تسیچ ، ندرک  لسغ  تلع  تفگدیجم :
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؟ هن ای  مینک  لسغ  هک  دراد  ترضح  يارب  یقرف  هچ 

زاب ار  نامنط  اب  مشچ  دنوادخ  رگا  هتشگ و  رت  میخـض  اه  باجح  هک  ییوگ  میناشوپیم و  هانگ  زا  يرابغ  اب  ار  شیوخ  ندب  زور  ره  متفگ :
رب ادـخ  هک  تسا  یتمعن  دوخ  نیا  میریمیم و  هدرک ، یهت  ناـج  ترفن  تدـش  زا  میروخ  یم  هچ  میا و  هدرک  هچ  شیوخ  اـب  مینیبـب  دـنک و 

ار ناهانگ  هبوت  اب  هدرک ، مرـش  وا  زا  دراد  نطاب  مشچ  نوچ  ماما  تساه و  يدـیلپ  زا  ندـش  كاپ  لسغ  تسا . هدیـشک  هدرپ  ناـمیاههرهچ 
دهاوخ یمن  لسغ   � نیـسح ماما  ترایز  هتبلا  دـشاب . افـص  اب  كاپ و  حور ، ات  میزاسیم  وبـشوخ  ریهطت و  ار  دوخ  لسغ ، اب  مینکیم و  كاپ 

. میوش دراو  هدز  تبیصم  دولآ و  كاخ  تلاح  اب  دراد  تسود  ادخ  نوچ 

يربهر رـس ، تسوا و  راکفا  رطاخ  دنز  یم  رـس  ناسنا  زا  يدب  یبوخ و  هچ  ره  هک  تسا  تلع  نیا  هب  دیاش  مییوشیم . ار  ندرگو  رـس  ادـتبا 
مییوشیم ار  ندب  تسار  فرط  سپس  تسوا . زا  هتفرگرب  زغم  راکفا  دراد و  هدهع  هب  ار  ندب 
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. دوشیم ماجنا  هلیسو  نیا  هب  رت  شیب  ناسنا  لامعا  نوچ 

لمعات  (1)« نیرهطتملا نم  ینلعج  نیباوتلا و  نم  ینلعجا  مهّللا   » هک منیاوخ  یم  ار  هبوـت  ياـعد  لـمع  نیح  رد  ار و  پچ  فرط  راـک  رخآ 
. میوش تسود  ترضح  ناتسآ  هب  دورو  قیال  ینطاب  يرهاظ و  ثیح  زا  ات  میشوپیم . زیمت  ياه  سابل  مه  لسغ  زا  دعب  و  دوش . لیمکت 

دناهدش دیهش  مس  هلیسو  هب   � همئا ًالومعم  هک  تسا  نیا  نآ  هدرک و  لوغشم  دوخ  هب  ارم  نهذ  یـشسرپ  هک  تسا  تقو  دنچ  تفگ : دیجم 
ام ارچ  ًالـصا  و  دنداد ، نتـشک  هب  ار  نتـشیوخ  دوخ ، تسد  اب  ارچ  سپ  دوشیم ، هتـشک  هار  نیا  رد  دنادیم  دوخ  هک   � نیـسح ماما  لثم  ای  و 

دیاب یتحاران  ياج  هب  سپ  دـناهتفر ، تشهب  هب  اه  نآ  میناد  یم  هکیلاح  رد  مینک  هیرگ   � نیسح ماما  ای   � اضر ماما  ندش  هتشک  يارب  دیاب 
. میشاب لاح  شوخ 

ص 25. ج 1 ، بیذهتلاو ، ص 16 ؛  ج 3 ، یفاک ، لوصا  - 1
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يداع ياهناسنا  نایم  رد  ام  دنا . هداد  نتـشک  هب  ار  ناشدوخ  الاو  یفدـه  رطاخ  هب  هک  دـنا  هدوب  يدایز  ياه  ناسنا  خـیرات ، لوط  رد  متفگ :
يور رب  ار  دوخ  هک  قارع  اب  گنج  رد  ناگدـنمزر  لـثم  دـننکیم ، ادـف  ار  دوخ  یتحار  هب  يرگید  هب  قشع  رطاـخ  هب  هک  مینیبیم  ار  یناـسک 
مدرم ات  دوش  هتـشک  وا  دهاوخ  یم  دنوادخ  هک  دـنادیم   � موصعم ماما  یتقو  دـننک . روبع  نارگید  ات  دـنتخادنا  یم  رادراخ  میـس  ای  اهنیم و 

يریگولج نآ  ندـش  دوبان  زا  لقتنم و  هدـنیآ  ياه  لـسن  هب  نید  دوش  ثعاـب  یهاـگآ  نیا  دوش و  یثنخ  نانمـشد  هئطوت  دـنوش و  رایـشوه 
. دندیشکیم رس  ار  رهز  ماج  تبغر  لیم و  اب  دوش ،

هب هیرگ  هشیمه  دـهدیم  تسد  زا  ار  شیوخ  رداـم  یتقو  ناـسنا  ًـالثم  تسین ، ترخآ  رد  تیم  تیعـضو  رطاـخ  هب  هشیمه  مه  ندرک  هیرگ 
اب میاهدـنام و  مورحم  زوسلد  يردام  تبحم  زا  هک  تسا  نامدوخ  رطاـخ  هب  اـههیرگرثکا  هکلب  تسین ، وا  ندـش  یمنهج  اـی  یتشهب  رطاـخ 

رگید وا  دوبن 
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. تسا هتشگ  هراوآ  اهنت  سک و  یب  ناسنا  هدش و  بارخ  ناسنا  رس  رب  زیچ  همه  ایوگ  درادن و  یفطل  هناخ  نورد 

هب اهناسنا  نیرتهب  دـناهدوب و  تما  ردـپ  هک  میاهداد  تسد  زا  ار  ینینزان  ياه  دوجو  ام  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  هیرگ   � تیب لها  دروم  رد 
ياهدازآ ناسنا  ره  بلق  نآ ، ياههنحص  تاظحل و  کت  کت  هک   � نیسح ماما  دروم  رد  ًاصوصخ  تسا  هدش  هتشک  اه  نآ  نیرتدب  تسد 

مشچ و زگره  دـیوگب  ام  هب  ات  درک  ادـف  هنوگنیا  ار  شیوخ  هداوناـخ  دوخ و   � نیـسح ماما  مینادب  دـیاب  هک  نآ  رگید  و  دروآیم . درد  هب  ار 
. مییاین رد  نانآ  هطلس  ریز  میراپسن و  ملاظ  ماکح  تسد  هب  ار  دوخ  هتسب ، شوگ 

اب ناکدوک  دوشیم و  بوک  دـگل  نابـسا  مس  ریز  البرک  رد  نـالا  نیمه   � نیـسح ماما  هک  مینیبیم  میناهرب  نامز  دـنب  دـیق و  زا  ار  دوخ  رگا 
. دنودیم يوس  ره  هب  هتفرگ  شتآ  ياه  سابل 

بش ره  دیاب  تسا  بلق  رد  بوبحم  تبحم  ار  وت  رگا 
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. دهد یم  دنویپ  وا  هب  شیپ  زا  شیب  ار  وت  دنک و  یم  کیدزن  بوبحم  هب  ار  هشیدنا  قفا  هیرگ ، اریز  ینک ، نویش  هلان و  زور  و 

یم یعس  سک  ره  دوب و  ریز  هب  ناشرـس  یگمه  اه  هچب  دناوخ و  یم  اعد  بل  ریز  دمحا  هار  نیب  رد  میداتفا  هار  هب  اه  تبحـص  نیا  زا  دعب 
راوید رد و  هب  تدـش  هب  ار  دوخ  هنیـس  سفق  رد  بلق  دوب و  يراج  اـه  کـشا  دـنک . لـصو  ناـمیاقآ  هب  يا  هنوگ  هب  ار  شیوخ  حور  درک 

. دیبوکیم

هک دندمآ  یم  یندشان  فصو  یتلاح  اب  رود  زا  هدنک . ار  اه  شفک  هک  مدـید  ار  ییاهناسنا  متخادـنا . فارطا  هب  یهاگن  رهطم  رد  کیدزن 
نیا هک  هدرک  هچ  اه  نآ  لد  اب  قوشعم  ناتتداعس . هب  اش  وخ  متفگ  متخادنا و  ریز  هب  رس  یگدنمرـش  اب  تسین . ندرک  فصو  يارای  ار  ملق 

زا هک  سک  ره  يا و  هتـشاد  ینازرا  نانآ  هب  هک  دـنز  یم  هسوب  بان  یم  زا  یماج  رب  تنارئاز  بل  ییوگ  نم ، يالوم  يا  دـنا . هتـشگ  هنوگ 
. دنام یم  اج  قاشع  هلفاق  زا  دشونن  ماج  نآ 
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نذا هللا و  نذاب  يدـناشک . شیوخ  يوس  هب  يدـناوخ و  روضح  هب  ارم  نوچ  یناراک  هنگ  هک  منونمم  اقآ  متفگ  مدز و  ایرد  هب  لد  هرخـالاب 
. هئافلخ نذا  هلوسر و 

� � �
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

. دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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Info@ghbook.ir لیمیا :
09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
09132000109 شورف : یناگرزاب و 

09132000109 ناربراک : روما 
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